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Omramningskit för kassett i8

COSI

Bygg eldstaden
du drömmer om
Det har aldrig varit enklare att skapa den perfekta eldstaden
för ditt hem. Contura COSI omramningskit är tillverkade av ett
lättviktsmaterial som smidigt monteras runt våra kassetter ur
serien Contura i8. Contura COSI finns i flera dimensioner, vilket
låter dig platsbygga en eldstad var du vill. Skivorna har en yta
som enkelt spacklas och målas. Med Contura COSI har steget till
din perfekta eldstad aldrig varit enklare att ta!

Kalciumsilikat – ett
tryggt material med
möjligheter
Kalciumsilikat är ett mycket hållfast material som tål upp till ca 1000°C och
dessutom är enkelt att bearbeta med standardverktyg. Contura COSI levereras
som färdiga byggsatser. Du sparar tid på montering och har stor flexibilitet i
placeringen av din eldstad. Materialets värmeisoleringsförmåga gör att du kan
montera eldstaden direkt mot brännbar vägg och nära brännbara material. Allt du
behöver för montering ingår i leverans.

Om COSI omramningskit för
kassett Ci8
Höga modeller är förberedda för takhöjd
2500 mm
Lägsta takhöjd 2330 mm för hög modell
Kan monteras direkt mot brännbar vägg tack vare
den inbyggda skyddsväggen.
Förhöjningskit 600 mm som tillval
Diskret luftintag för konvektionsluft nedtill
Finns till alla Ci8-kassetter

Hög, glas på 3 sidor.

Hög, glas på 2 sidor, höger
eller vänster.

Låg, glas på 3 sidor.

Detaljer
Hög, glas 3 sidor
Höjd (mm)

Hög, glas 2 sidor, höger eller vänster
2480

Höjd (mm)

2480

Bredd (mm)

725

Bredd (mm)

835

Djup (mm)

450

Djup (mm)

450

Vikt (kg) ex. insats
Pris inkl kassett Ci8
Pris inkl kassett Ci8G

68
(27.120:-) 33.900:(28.720:-) 35.900:-

78

Vikt (kg) ex. insats
Pris inkl kassett Ci8
Pris inkl kassett Ci8G

(27.120:-) 33.900:(28.720:-) 35.900:-

Låg, glas 3 sidor
Höjd (mm)

1650

Bredd (mm)

725

Djup (mm)

450

Vikt (kg) ex. insats
Pris inkl kassett Ci8
Pris inkl kassett Ci8G

55
(25.520:-) 31.900:(27.120:-) 33.900:-

Tillval: Förhöjningskit 60 cm, eldstadsplan och
anslutning uteluft.
Priset inkluderar kalciumsilikatskivor, kassett, skruv,
spackel, hörnskydd, värmebeständigt lim och
varmluftsgaller (färg ingår ej).
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SE 539511-1 Produktion: Contura Marknadskommunikation Tryck: Interak Tack till Eldvarm och Aﬀari of Sweden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Välkommen hem
till värmen.
Upptäck myset
med Contura.
Läs mer om våra kaminer på Contura.se
NIBE AB

Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 27 51 00
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