
En indsats til det 
moderne hjem 
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Svensk kvalitet, design 
og produktion

Ny spjældkonstruktion med markedets bedste regulering

Omramninger/farve: Artstone Hvid eller Naturel, fedtsten, sandsten, og nyheden sort stål

Kan placeres direkte op ad en brændbar væg

Moderne, effektiv indsats for moderne, energieffektive huse

Se masser af ild gennem store glas på tre sider

Moderne huse er mere, end man ser udefra. Moderne opvarm-
ningsteknik indebærer, at der dannes et lille undertryk i boligen. 
Derfor skal din brændeovn opfylde høje tæthedskrav. Sats 
derfor på kvalitet, og vælg et ildsted, der er tæthedskontrolleret, 
og som tager al forbrændingsluften udefra. Når du vælger en 
indsats fra Contura, får du netop sådan et ildsted, oven i købet 
med moderne design, der passer til stilen i det moderne hus.

Samtlige Contura i50 er tæthedskontrollerede og henter for-
brændingsluften udefra, hvilket garanterer problemfri funktion i 
moderne huse. Forbrændingsteknikken hører til markedets ab-
solut bedste, hvilket ganske enkelt betyder, at brændet rækker 
længere, og at opvarmningen bliver mere effektiv.

Fem omramninger

Moderne huse har ofte en stil, hvor moderne former passer 
bedst ind. Contura i50 har store glas på tre sider og omramnin-
ger i lækre materialer, så du kan skabe det miljø, du ønsker:

Artstone Hvid – tilfører en stram elegance til enhver indret-
ningsstil

Fedtsten – behagelig, varmelagrende natursten med naturlige 
nuancevariationer

En indsats til det moderne 
hjem

Mere varme for brændet

Når du vælger en indsats fra Contura, får du svensk 
design og kvalitet af højeste klasse. Et generøst glas 
og vores yderst effektive Clean Burning System gør, 
at du ser så meget af ilden som muligt. 

Med den effektive forbrændingsteknik får du ganske 
enkelt mere varme for brændet. 

Contura i51 Contura i50 Artstone Naturel

Contura i51

Sandsten – varmelagrende natursten med naturlige variationer 
i varme, beige nuancer

Sort stål – for en klassisk, grafisk stil

Artstone Naturel – den rå betons struktur giver hjemmet et 
rigtigt selvsikkert udtryk.

Dybden på kun 500 mm, og at den kan placeres direkte op ad 
en brændbar væg, gør indsatsen meget let at placere i rum-
met.

Der findes endvidere et brænderum som tilvalg, der er let at 
placere, og som passer perfekt sammen med indsatsen og 
omramningen. Du bestemmer selv, hvor og hvordan det skal 
stå. Solidt nok til brug som siddeplads eller ekstra frastillings-
plads.

Tæt indsats med lukket system giver fremragende varmeeffekt.

Let og praktisk håndtering både ved fyring og ved tømning 
af aske med gribevenlige håndtag, der passer til indsatsens 
design.

De store glas og Contura Clean Burning System gør, at du ser 
så meget af ilden som muligt.

Glaslågen har en stabil ramme af højeste kvalitet, en detalje, 
der giver lang holdbarhed, uden at funktionen påvirkes. 
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Contura er et svenskproduceret kvalitetsprodukt. Når du vælger et af vores ildsteder, får du altid gennemtænkt design og rige 
valgmuligheder, hvad angår udformning, materialer, varmelagring og tilbehør. Forbrændingsteknikken hører til markedets mest 
effektive i alle modeller, og vores Clean Burning System holder ilden synlig bedre end alle andre. De fleste af vores modeller 
er svanemærkede, og vi giver altid 5 års garanti.

Part of www.contura.euSe filmen 
om appen!

Hent vores nye app, der gør 
det lettere at vælge brænde-
ovn hjemmefra. Læs mere på 
contura.eu.
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Ci41T, 
Fedtsten  
Sorte hylder 

Ci51A, 
Hvid Artstone, 345 kg

Ci51T, 
Fedtsten, 400 kg

Ci51, 
Sortlakeret stål, 230 kg

Ci51S, 
Sandsten, 375 kg

Ci51AN, 
Artstone Naturel, 345 kg

Hvilket design vælger du?

Mål
Model Ci50 Ci51    Brænderum 
Højde (mm) 1470 1650 500 
Bredde (mm) 765 770 400
Dybde (mm) 485 500 500
Vægt (kg) 160 230-400 50
Varmemagasin (kg) 100 100

Effekt
Effekt 6-10 kW
Nominel effekt 8 kW
Virkningsgrad 78 %
Maks. brændelængde 50 cm

Ekstraudstyr
Contura i50: Indbygningsramme, varmema-
gasin af 100 kg Powerstone, tilslutningssæt 
til udeluft.

Contura i51: Brænderum i sortlakeret stål, 100 
kg Powerstone, gulvplade i glas, tilslutning til 
udeluft, beskyttelsesvæg.

Contura i50 har store glas på tre sider og omramninger i lækre 
materialer, så du kan skabe det miljø, du ønsker:

Artstone Hvid – tilfører en stram elegance til enhver indretningsstil

Fedtsten – behagelig, varmelagrende natursten med naturlige 
nuancevariationer

Sandsten – varmelagrende natursten med naturlige variationer i 
varme, beige nuancer

Sort stål – for en klassisk, grafisk stil

Artstone Naturel – den rå betons struktur giver hjemmet et rigtigt 
selvsikkert udtryk

Ci50
160 kg


