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Moderni klassikko.
Uusia mahdollisuuksia.
Contura i50 – on suosittu hissiluukullinen takkasydämme, joka on saanut uusia
älykkäitä ominaisuuksia. Siitä tulee entistä helpommin osa kotisi sisustusta.
Tuotteena i50-takkasydän on helppo asentaa. Saat tämän takkasydämen meiltä
myös valmistakkana, jolloin toimitukseen sisältyy kaikki tarvittava takkakuori
mukaan lukien. Kuorivaihtoehtoja ovat maalattu teräs, vuolukivi ja Artstone. Teräs
(musta tai valkoinen) on takassa käytännöllinen ja elegantti pinta. Vuolukiviverhoilu
varaa lämpöä itseensä terästä kauemmin. Vuolukiven vaihtelevat juonteet
tekevät jokaisesta takasta uniikin. Artstone on Conturan oma materiaali. Se on
muotoonvalettua sileäksi hiottua betonikiveä, jonka saat vain meidän takkoihin.
Myös Artstone on elävää materiaalia, joka tekee jokaisesta takasta omanlaisensa.
Kaikilla vaihtoehdoilla omat etunsa, mutta vain sinä päätät, mistä pidät eniten.
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Uutuus!
Contura i51 –
takkojen uusi väri
on Arthstone
Antrasiitti.

Contura i51 Teräs, Valkoinen
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Contura i51T Vuolukivi

Uudistettu muoto
ja toiminnot
Kauneus tulee sisältä päin
Contura i50/i51-malleissa tulipesä on sisältä täysin uudenlainen.
Palotilan verhoilumateriaaleina käytetään nyt vermikuliitti-levyjä.
Valurautapohja on nyt muodoltaan kulhomainen, mikä osaltaan
lisää tulipesään enemmän volyymia. Suuremman palotilan
ansiosta tuli näkyy paremmin ja visuaalinen vaikutelma on entistä
kauniimpi.

Uusi polttopuulokero
400 mm leveän polttopuulokeron rinnalle tuomme markkinoille
650 mm leveän polttopuulokeron. Syvyys ja korkeus 500 mm on
sama kuin nykyisessä polttopuulokerossa.

  
400 mm
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650 mm

Contura i51A Artstone, Naturel

Contura i51A Artstone, Antrasiitti
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710

6

415
6

925*
505*

Helpompi
asentaa

380

Kaksi erilaista
luukunkehystä

270

390

670
1125*

1600*

30

230

765

480
500

Contura i50 takkasydän

Contura i50 takkasydän

Contura i50 takkasydän

etupuoli

vasen puoli

etupuoli luukunkehyksen kanssa

Brännbart tak

Min 2380

Min 730

Helppo asentaa.
Turvallinen käyttää.
Integroitu palamisilmajärjestelmä
Uudet Contura i50/i51-takkatuotteet voidaan varustaa piilotetulla

1650

korvausilmakanavalla (lisävaruste), joka on integroitu savuhormiin. Näin
takkasydämen ulkonäkö ei muutu millään tavoin. Palamisilmaliitäntää ei tällöin
920

tarvitse tehdä lattian eikä seinän läpi ja voit vapaammin valita takkasi sijainnin.
510

Lisää mahdollisuuksia takan
sijoittamiseen

Eri asennusmahdollisuuksia
Contura i50 -takkasydän on nyt entistä helpompi asentaa. Pääset entistä

770

nopeammin nauttimaan takkasydämen lämmöstä. Contura i50 -takkasydämen
asennukseen on lisävarusteena saatavissa kaksi erilaista luukunkehystä. Toinen niistä
mahdollistaa leveämpien itse tehtävien kuoriosien käyttämisen takkasydämen alla.

Contura i51
etupuoli
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Fiksumpi tapa
lämmittää
Innovatiiviset ominaisuudet
Korkean hyötysuhteen ansiosta voit olla varma, ettet tarvitse paljon puuta kotisi
lämmittämiseen. Contura i50/i51 on nyt varustettu myös HR-lasilla, joka minimoi
päästöt ja heijastaa säteilylämmön takaisin palotilaan. Tuli palaa puhtaammin ja
tarjoaa myös parempaa mukavuuslämpöä kotiisi.
Integroidun Boos-toiminnon avulla voit ”pelastaa” melkein sammuneen hiilloksen.
Avaat vain pellin maksimiasentoon, jolloin palotilaan virtaa altapäin uutta happea,
joka herättää hiilloksen ja sytyttää uudet puut.
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•

Nimellisteho: 8 kW

•

Hyötysuhde 80 %

•

Boost-toiminto

•

Conturan kehittämä HR-lasi
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Tekniset tiedot

Contura i50

Contura i51

Contura i51

Contura i51T

-takkasydän

Teräs, Musta

Teräs, Valkoinen

Vuolukivi

Korkeus (mm)

1645

Korkeus (mm)

1650

Korkeus (mm)

1650

Korkeus (mm)

1650

Leveys (mm)

765

Leveys (mm)

770

Leveys (mm)

770

Leveys (mm)

770

Syvyys (mm)

485

Syvyys (mm)

500

Syvyys (mm)

500

Syvyys (mm)

500

Nettopaino (kg)

155

Nettopaino (kg)

210

Nettopaino (kg)

210

Nettopaino (kg)

345

Suurin polttopuun pituus (cm)

50

Suurin polttopuun pituus (cm)

50

Suurin polttopuun pituus (cm)

50

Suurin polttopuun pituus (cm)

50

Suurin lämmitettävä ala (m2)

150

Suurin lämmitettävä ala (m2)

150

Suurin lämmitettävä ala (m2)

150

Suurin lämmitettävä ala (m2)

150

Teho (kW)
Hyötysuhde (%)
Energialuokka
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6-10
80

Teho (kW)
Hyötysuhde (%)
Energialuokka

6-10
80

Teho (kW)
Hyötysuhde (%)
Energialuokka

6-10
80

Teho (kW)
Hyötysuhde (%)
Energialuokka

6-10
80

Uutuus!

Contura i51A

Contura i51A

Contura i51A

Artstone, Antrasiitti*

Artstone, Naturel

Artstone, Valkoinen

Korkeus (mm)

1650

Korkeus (mm)

1650

Korkeus (mm)

1650

Leveys (mm)

770

Leveys (mm)

770

Leveys (mm)

770

Syvyys (mm)

500

Syvyys (mm)

500

Syvyys (mm)

500

Nettopaino (kg)

285

Nettopaino (kg)

285

Nettopaino (kg)

285

Suurin polttopuun pituus (cm)

50

Suurin polttopuun pituus (cm)

50

Suurin polttopuun pituus (cm)

50

Suurin lämmitettävä ala (m2)

150

Suurin lämmitettävä ala (m2)

150

Suurin lämmitettävä ala (m2)

150

Teho (kW)
Hyötysuhde (%)
Energialuokka

6-10
80

Teho (kW)
Hyötysuhde (%)
Energialuokka

6-10
80

Teho (kW)
Hyötysuhde (%)

6-10
80

Energialuokka

*Sävyerot värissä mahdollisia.
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FI 539533
Tuotanto: Contura Marknadskommunikation
Paino: Trydells

Tervetuloa kodin
lämpöön.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Löydä kodikkuus
Conturan avulla.
Lue kaikki takoistamme osoitteessa contura.eu
NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Sweden
Puh. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

