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Takkasydän
nykyaikaiseen kotiin

Contura i51 Artstone Naturel

Contura i51

Takkasydän nykyaikaiseen
kotiin
Nykyaikainen talo on enemmän, kuin mitä päälle näkyy. Nykyaikaisen lämmitystekniikan ansiosta asuntoon muodostuu pieni
alipaine. Siksi tulisijasi on täytettävä korkeat tiiviysvaatimukset.
Panosta siis laatuun ja valitse tiiviystarkastettu tulisija, joka ottaa
kaiken palamisilman ulkoa. Kun valitset Contura-takkasydämen,
saat juuri sellaisen: nykyaikaisesti muotoillun takan, joka sopii
nykyaikaisen talon tyyliin.
Kaikki Contura i50 -takkasydämet ovat tiiviystarkastettuja ja ottavat palamisilman ulkoa, mikä takaa ongelmattoman toiminnan
nykyaikaisessa talossa. Palamistekniikka on markkinoiden parhaimpia, mikä tarkoittaa, että puut riittävät pitempään ja lämmittävät tehokkaammin.
Viisi kuorimallia
Nykyaikaiset talot on usein sisustettu moderniin tyyliin. Contura i51 -takassa on suuret lasiaukot kolmella sivulla ja kauniista
materiaaleista valmistetut kuoret, joiden avulla luot haluamasi
ympäristön:
Artstone valkoinen – tuo ryhdikästä tyyliä kaikkiin sisustustyyleihin
Vuolukivi – miellyttävä, lämpöä varaava luonnonkivi, jossa on
luonnollisia sävyvaihteluja

Hiekkakivi – lämpöä varaava luonnonkivi, jossa esiintyy luonnollisia lämpimän beigen sävyvaihteluja
Musta teräs – klassiseen graafiseen tyyliin
Artstone Naturel – käsittelemättömän betonin rakenne antaa
kodille rehvastelevan ilmeen.
Koska takka on vain 500mm syvä ja se voidaan sijoittaa suoraan tulenarkaa seinää vasten, on se näin erittäin helppo sijoittaa huoneeseen.
Valitse lisäksi helposti sijoitettava halkotila, joka sopii täydellisesti
yhteen takkasydämen ja kuoren kanssa. Päätät itse mihin ja miten sen sijoitat. Riittävän suuri istumapenkiksi tai lisälaskutilaksi.
Tiivis takkasydän suljetulla järjestelmällä, joka tarjoaa erittäin hyvän lämmitystehon.
Lämmittäminen ja tuhkanpoistaminen on helppoa sydämessä
olevien helppokäyttöisten säätimien ansiosta. Kädensijat sulautuvat hyvin sydämen muotoihin.
Suuret lasiaukot ja Conturan Clean Burning System varmistavat,
että näet tulen kaikessa loistossaan.
Lasiluukussa on korkealaatuinen vahva kehys, joka varmistaa
pitkän käyttöiän toimintoa heikentämättä.

Contura i51

Ruotsalaista laatua,
muotoilua ja tuotantoa
Näe tuli kolmen suuren lasiaukon läpi
Nykyaikainen energiatehokas takkasydän nykyaikaiseen energiatehokkaaseen taloon
Kuoret/väri: Artstone valkoinen tai naturel, vuolukivi, hiekkakivi tai uutuutena musta teräs
Uusi peltijärjestelmä markkinoiden parhaalla säädöllä
Voidaan sijoittaa suoraan tulenarkaa seinää vasten

Enemmän lämpöä puusta
Kun valitset Contura-takkasydämen, saat parasta
ruotsalaista muotoilua ja laatua. Suuret lasiaukot ja
erittäin tehokas Clean Burning System varmistavat,
että näet tulen kaikessa loistossaan.
Tehokas palamistekniikka ottaa enemmän lämpöä
puusta.

Minkä mallin valitset?
Contura i50 -takassa on suuret lasiaukot kolmella sivulla ja kauniista materiaaleista valmistetut kuoret, joiden avulla luot haluamasi ympäristön:
Artstone valkoinen – tuo ryhdikästä tyyliä kaikkiin sisustustyyleihin
Vuolukivi – miellyttävä, lämpöä varaava luonnonkivi, jossa on
luonnollisia sävyvaihteluja

Hiekkakivi – lämpöä varaava luonnonkivi, jossa esiintyy luonnollisia lämpimän beigen sävyvaihteluja
Musta teräs – klassiseen graafiseen tyyliin
Artstone Naturel – käsittelemättömän betonin rakenne antaa
kodille rehvastelevan ilmeen

Mitat

Teho

Malli
Korkeus (mm)
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Paino (kg)
Lämpömakasiini (kg)

Teho
Nimellisteho
Hyötysuhde
Suurin polttopuun pituus

Ci51
1650
770
500
230–400
100

Halkotila
500
400
500
50

Contura i50: Kuori, 100 kg Powerstone-lämpömakasiini, palamisilmaliitäntä.
Contura i51: Halkotila, 100 kg Powerstone-lämpömakasiini, lasinen eduslaatta, palamisilmaliitäntä, suojaseinä.
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Lisävarusteet
6–10 kW
8 kW
78%
50 cm

Ci51T,
Vuolukivi, 400 kg

Ci41T,
Vuolukivi
Mustat hyllyt

Ci51,
Mustaksi maalattu teräs,

Ci51S,
Hiekkakivi, 375 kg

Ci51AN,
Artstone Naturel, 345 kg

230 kg
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Lataa uusi sovelluksemme, joka
helpottaa takan valintaa. Lue lisää
osoitteessa www.contura.eu.

Katso video
sovelluksesta!

Part of

www.contura.eu

Contura on ruotsalainen laatutuote. Kun valitset Contura-takan, saat aina harkittua muotoilua ja paljon valinnan varaa muotoilua,
materiaaleja, lämmönvarastointia ja lisävarusteita silmällä pitäen. Palamistekniikka on kaikissa malleissa markkinoiden tehokkaimpia. Ainutlaatuinen Clean Burning System pitää lasit puhtaina ja varmistaa, että näet tulen kaikessa loistossaan. Useimmat
mallimme ovat joutsenmerkittyjä ja myönnämme niille aina 5 vuoden takuun.

