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En insats för det
moderna hemmet

Contura i50 Artstone Naturell

Contura i51

En insats för det moderna
hemmet
Moderna hus är mer än vad som syns på ytan. Modern uppvärmningsteknik innebär att det bildas ett litet undertryck i bostaden. Därför måste din eldstad uppfylla höga krav på täthet.
Satsa därför på kvalitet och välj en eldstad som är täthetskontrollerad och som tar all förbränningsluft utifrån. När du väljer en
insats från Contura får du just en sådan eldstad, i modern
design som också passar det moderna husets stil.
Samtliga Contura i50 är täthetskontrollerade och hämtar förbränningsluften utifrån vilket garanterar en problemfri funktion i
moderna hus. Förbränningstekniken hör till marknadens absolut
bästa vilket enkelt uttryckt innebär att veden räcker längre och
uppvärmningen är mer effektiv.
Fem omramningar
Moderna hus har ofta en stil som passar bäst med modern
form. Contura i50 har generösa glas på tre sidor och omramningar i sköna material så att du kan skapa den miljö du
önskar:
Arstone Vit – tillför stram elegans till alla inredningsstilar
Täljsten – behaglig, värmelagrande natursten med naturliga
nyansvariationer

Sandsten – värmelagrande natursten med naturliga variationer i varma, beigea nyanser
Svart plåt – för en klassisk, grafisk stil
Artstone Naturell – den råa betongens struktur ger hemmet
ett riktigt kaxigt uttryck.
Djupet på endast 500 mm och att den kan placeras direkt
mot en brännbar vägg gör insatsen mycket lätt att placera i
rummet.
Välj till ett lättplacerat vedfack som passar perfekt ihop med
insatsen och omramningen. Du bestämmer själv var och hur
det ska stå. Rejält nog att använda som sittbänk eller extra
avställningsyta.
Tät insats med slutet system ger mycket god värmeeffekt.
Lätt och bekväm skötsel både vid eldning och vid tömning
av aska med greppvänliga reglage som smälter in i insatsens
design.
De stora glasen och Contura Clean Burning system gör att du
ser maximalt av elden.
Glasluckan har en stabil ram av högsta kvalitet, en detalj som
ger lång livslängd utan att funktionen påverkas.

Contura i51

Svensk kvalitet, design
och tillverkning
Se mycket av elden genom generösa glas på tre sidor
Modern, energieffektiv insats för moderna, energieffektiva hus
Omramningar/färg: Artstone Vit eller Naturell, täljsten, sandsten, och nyheten svart plåt
Ny spjällkonstruktion med marknadens bästa reglering
Kan placeras direkt mot en brännbar vägg

Mer värme för veden
När du väljer en insats från Contura får du svensk
design och kvalitet av högsta klass. Ett generöst glas
och vårt mycket effektiva Clean Burning System gör
att du ser maximalt av elden.
Med den effektiva förbränningstekniken får du helt
enkelt mer värme för veden.

Vilken design väljer du?
Contura i50 har generösa glas på tre sidor och omramningar i
sköna material så att du kan skapa den miljö du önskar:

Sandsten – värmelagrande natursten med naturliga variationer i
varma, beigea nyanser

Arstone Vit – tillför stram elegans till alla inredningsstilar

Svart plåt – för en klassisk, grafisk stil

Täljsten – behaglig, värmelagrande natursten med naturliga
nyansvariationer

Artstone Naturell – den råa betongens struktur ger hemmet ett
riktigt kaxigt uttryck

Dimensioner

Effekt

Modell
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Djup (mm)
Vikt (kg)
Värmemagasin (kg)

Effekt
Nominell effekt
Verkningsgrad
Max vedlängd

Ci51
1650
770
500
230–400
100

Vedfack
500
400
500
50

Contura i50: Inbyggnadsram, värmemagasin
av 100 kg Powerstone, anslutningssats till
uteluft.
Contura i51: Vedfack i svartlackad plåt, 100 kg
Powerstone, eldstadsplan i glas, anslutning
till uteluft.
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Tillbehör
6–10 kW
8 kW
78%
50 cm

Ci51T,
Täljsten, 400 kg

Ci41T,
Täljsten
Svarta hyllor

Ci51,
Svartlackad plåt, 230 kg
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Ci51S,
Sandsten, 375 kg

Hämta vår nya app som gör det
enklare att välja kamin hemma.
Läs mer på contura.se.

Se filmen
om appen!

Ci51AN,
Artstone Naturell, 345 kg

Ingår i

www.contura.se

Contura är en svensktillverkad kvalitetsprodukt. När du väljer en av våra eldstäder får du alltid genomtänkt design och stora
valmöjligheter i utformning, material, värmelagring och tillbehör. Förbränningstekniken hör till marknadens mest effektiva i alla
modeller och vårt clean burning system håller elden synlig bättre än alla andra. De flesta av våra modeller är Svanen-märkta
och vi ger alltid 5 års garanti.

