35 laag

Nieuw!
Nieuw!

Voor een tijdloze
uitstraling

Contura 35 laag, zwart

De kachel met vele gezichten
Wilt u zelf kiezen hoe u het wilt hebben? Dan kunt u het beste
beginnen met het kiezen voor Contura. Voor ons spreekt het
vanzelf dat u het beste weet hoe u uw huis wilt hebben. Daarom
gaan wij niet alleen zorgvuldig met design en kwaliteit om, maar
letten wij er ook op dat onze kachels een grote keuzevrijheid
bieden. Kies met uw hart. Uw nieuwe kachel moet namelijk nog
jarenlang gezelligheid, warmte en plezier verspreiden.
Nieuwe, fraaie varianten
De Contura 35 laag is een kachel met een grote keuzevrijheid. U
kunt kiezen uit drie verschillende omlijstingen die allemaal over
speciale, esthetische kwaliteiten beschikken: glanzend wit plaatstaal, sober zwart plaatstaal of natuurlijk speksteen. Alle modellen
hebben een glazen topplaat en zijruiten, zodat u nog meer van
het vuur ziet.
De deur is geheel van gietijzer of leverbaar met een glazen front.
Wat u ook kiest, u bent jarenlang gegarandeerd van heerlijke
warmte en mooie vuren.

De Contura 35 laag, zwart, heeft een deur van zwart gietijzer.

De Contura 35 laag, wit, is leverbaar met
een deur van glas of van zwart gietijzer.

Contura 35 laag, wit

Contura 35T laag

Stijlvol in elke omgeving en
zuinige warmte
De zuinigste warmte: een hoog rendement levert met minder hout meer warmte op
Het efficiëntste gebruik van grondstoffen: voorzien van het Nordic Swan-keurmerk
Tijdloos design: zuivere vormen die elke omgeving stijlvol maken
Bekijk het vuur door het heldere glas: nieuwe effectieve verbrandingstechniek
minimaliseert roetvorming
Zelfsluitende deur: als optie

Meer warmte voor uw hout
Als u voor een kachel van Contura kiest, krijgt u Zweeds
design en Zweedse kwaliteit van topklasse. Een grote ruit
laat veel van het vuur zien en ons unieke Clean Burningsysteem houdt de ruiten schoon en roetvrij. Dankzij de
effectieve verbrandingstechniek krijgt u meer warmte voor
uw hout.

De Contura 35T laag met een omlijsting van natuurlijk, warmtevasthoudend speksteen zorgt extra lang voor extra lekkere warmte.

Design, vuur en warmte met traditie
De Contura 35 laag is het broertje van de met de Red
Dot Design Award bekroonde Contura 35T. Door het lage
model kan de kachel overal worden geplaatst. Kies uit
een omlijsting van glanzend wit plaatstaal, sober zwart

Vermogen

Afmetingen
Model
Kleur
Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Gewicht (kg)

35 laag
zwart, wit
1100
550
430
116

Contura 35 laag, zwart

plaatstaal of speksteen dat warmte opslaat. Alle modellen hebben een glazen topplaat en u kunt kiezen uit een
deur van gietijzer of glas.

Accessoires

Vermogen
Nominaal vermogen
Rendement
Verwarmt
Max. houtlengte

35T laag
zwart
1100
550
430
188

Contura 35 laag, wit

3-7 kW
5 kW (ca. 1,5 kg/uur)
80%
tot 120 m2
35 cm

Vloerbescherming van plaatstaal of
glas, zelfsluitende deur (alleen voor een
gietijzeren deur), aansluiting voor externe
toevoerlucht en schoorsteen.

Contura 35T laag

35 laag, 35T laag
Toegestaan gebied voor
brandbaar bouwdeel
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Brandbare muur
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Toevoerluchtaansluiting
Ø64

Brandmuur van
steen of beton

268
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Brandmuur van
steen of beton

50
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min 2300

1
78
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50*
325*

0

Opening in voetplaat Ø120

64

120

* Om verkleuring van geschilderde brandmuren te voorkomen, adviseren wij dezelfde zijafstand als voor brandbare wanden.
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Download onze nieuwe app, zodat
u thuis eenvoudiger een kachel
kunt kiezen.
Lees meer op contura.eu.

Bekijk het
filmpje over
de app!

Onderdeel van

www.contura.eu

Contura is een in Zweden vervaardigd kwaliteitsproduct. Als u voor een van onze kachels kiest, krijgt u altijd een doordacht
design en veel keuzemogelijkheden op het gebied van vormgeving, materiaal, warmteopslag en accessoires. De verbrandingstechniek behoort in alle modellen tot de effectiefste op de markt. Ons Clean Burning-systeem houdt de ruiten schoon
en het vuur is beter zichtbaar dan bij alle andere kachels. De meeste van onze modellen hebben het Nordic Swan-keurmerk
en wij bieden altijd 5 jaar garantie.

