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NIEUW

Een inzet voor de
moderne woning

Contura i50 Artstone Naturel

Contura i51

Een inzet voor de moderne
woning
Moderne woningen zijn meer dan wat je aan de buitenkant
kunt zien. Moderne verwarmingstechniek houdt in dat er een
geringe onderdruk in de woning gevormd wordt. Daarom moet
uw kachel voldoen aan hoge eisen ten aanzien van dichtheid.
Investeer dus in kwaliteit en kies een kachel die op dichtheid
is gecontroleerd en die alle verbrandingslucht van buiten haalt.
Door voor een inzet van Contura te kiezen, is dat precies de
kachel die u krijgt, met een modern design dat ook bij de stijl
van de moderne woning past.
Elke Contura i50 is op dichtheid gecontroleerd en haalt zijn
verbrandingslucht van buiten, wat in moderne woningen borg
staat voor probleemloos functioneren. De verbrandingstechniek
behoort in alle modellen tot de meest effectieve op de markt,
wat simpelweg inhoudt dat het hout langer meegaat en dat het
opwarmen efficiënter verloopt.
Meerdere omlijstingen
Moderne woningen hebben vaak een stijl die optimaal bij een
moderne vormgeving past. De Contura i50 heeft royale ruiten
aan drie kanten en omlijstingen van fraaie materialen. Zo kunt
u de sfeer creëren die u wilt:
Arstone Wit – geeft elke inrichtingsstijl een strakke elegantie
Speksteen – aangenaam, warmteabsorberend natuursteen
met natuurlijke kleurvariaties

Zandsteen – warmteabsorberend natuursteen met natuurlijke
variaties in warme, beigekleurige tinten
Zwart plaatstaal – voor een klassieke, grafische stijl
Artstone Naturel – de structuur van het ruwe beton geeft uw
huis een ontzettend stoere uitstraling.
De diepte van slechts 500 mm, in combinatie met het feit dat
hij rechtstreeks op een brandbare wand kan worden aangebracht, maakt deze inzet zeer eenvoudig te plaatsen in het
vertrek.
Kies er een eenvoudig te plaatsen houtvak bij, dat perfect bij
de inzet en de omlijsting past. U bepaalt zelf waar en hoe dit
moet staan. Stevig genoeg om te gebruiken als zitbank of extra
plek om dingen neer te zetten.
De dichte inzet met gesloten systeem zorgt voor een uitstekend
vermogen.
Eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden, zowel bij stoken als
bij het afvoeren van as, met greepvriendelijke hendel die wegvalt in het ontwerp van de inzet.
Dankzij de grote ruiten en het Clean Burning-systeem kunt u
het vuur maximaal zien.
De glazen deur heeft een stabiel frame van topkwaliteit, een detail dat een lange levensduur garandeert zonder dat de functie
verslechtert.

Contura i51

Zweedse kwaliteit, Zweeds
design en Zweedse productie
Zie veel van het vuur door royale ruiten aan drie kanten
Moderne, energiezuinige inzet voor moderne, energiezuinige huizen
Omlijstingen/kleur: Artstone Wit of Naturel, speksteen, zandsteen en zwart plaatstaal als nieuwtje
Nieuwe klepconstructie met de beste regeling op de markt
Kan rechtstreeks tegen een brandbare wand worden geplaatst

Meer warmte voor uw hout
Als u voor een inzet van Contura kiest, krijgt u Zweeds
design en Zweedse kwaliteit van topklasse. Een royale ruit en ons uiterst efficiënte Clean Burning-systeem
zorgen ervoor dat u het vuur maximaal kunt zien.
Met de effectieve verbrandingstechniek krijgt u gewoon meer warmte voor uw hout.

Welk design kiest u?
De Contura i50 heeft royale ruiten aan drie kanten en omlijstingen
van fraaie materialen. Zo kunt u de sfeer creëren die u wilt:

Zandsteen – warmteabsorberend natuursteen met natuurlijke
variaties in warme, beigekleurige tinten

Arstone Wit – geeft elke inrichtingsstijl een strakke elegantie

Zwart plaatstaal – voor een klassieke, grafische stijl

Speksteen – aangenaam, warmteabsorberend natuursteen met
natuurlijke kleurvariaties

Artstone Naturel – de structuur van het ruwe beton geeft uw
huis een ontzettend stoere uitstraling

Afmetingen

Vermogen

Model
Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Gewicht (kg)
Warmtemagazijn (kg)

Vermogen
Nominaal vermogen
Rendement
Max. houtlengte

Ci51
1650
770
500
230–400
100

Houtvak
500
400
500
50

Contura i50: Inbouwlijst, warmtemagazijn van
100 kg Powerstone, aansluitset voor externe
toevoerlucht.
Contura i51: Houtvak van zwart gelakt plaatstaal, 100 kg Powerstone, glazen vloerplaten,
aansluiting op buitenlucht, beschermwand.
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Accessoires
6–10 kW
8 kW
78%
50 cm

Ci51T,
Speksteen, 400 kg

Ci41T,
Speksteen
Zwarte vakken

Ci51,
Zwart gelakt plaatstaal,

Ci51S,
Zandsteen, 375 kg

Ci51AN,
Artstone Naturel, 345 kg

230 kg
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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!

Part of

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 meest effectieve op de markt. Met ons Clean Burning-systeem is het vuur beter
zichtbaar dan bij alle andere kachels. De meeste van onze modellen hebben het Nordic Swan-keurmerk en wij bieden altijd
5 jaar garantie.

