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Nieuw!

Inzetten

contura.nl

Nieuw!

Contura i8G

Creëer het hart
van het huis
Bekijk het vuur van meerdere kanten.
Ieder interieur is uniek. En bij het realiseren van uw droomhuis wilt
u ook uw haard de perfecte plek geven. Onze nieuwe Contura i8inbouwhaard kan worden geplaatst in een zelf ontworpen inbouw of
een bestaande haard. Het nieuwe design van de Contura i8 hebben
we voorzien van grote zijruiten, die leverbaar zijn voor één of beide
zijden van de inbouwhaard. Het vuur wordt de natuurlijke blikvanger in
de ruimte en creëert een sfeer die lichaam en geest verwarmt.

Contura i8

Kies de vorm
die u wilt
De Contura i8 biedt nog meer vrijheid bij het vormgeven
van uw interieur en haard. De inbouwhaard is leverbaar
met zijruiten aan beide zijden, of alleen aan de rechter- of
linkerzijde. U kunt kiezen tussen een deur met een omlijsting
van gietijzer (i8) voor een robuust en subtiel design, of een
glazen omlijsting (i8G) die de uitstraling van de grote glazen
deur en de zijruiten versterkt.
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Contura i8

Contura i8G

Altijd een
warm welkom
Dankzij de zijruiten heeft de nieuwe Contura i8 een grotere
vuurzichtbaarheid. Tegelijkertijd heeft de kachel een hoog
rendement en verspreidt deze een gelijkmatige warmte. Ons
Clean Burning System zorgt ervoor dat de warmte wordt
verspreid over de binnenkant van het glas, waardoor het glas
schoner blijft. Met de Contura i8 beschikt u over een Zweeds
kwaliteitsproduct waar u jarenlang plezier van zult hebben.

Contura i8G
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Contura i8/i8G

Contura i8, gietijzeren deur

Ci8

Ci8, rechts

Ci8, links

Contura i8G, glazen deur

Ci8G

Ci8G, rechts

Ci8G, links

222

736

735

Diepte (mm)

365

Gewicht (kg)

100

Energieklasse

A

Max. houtlengte (cm)

50

Max. verwarmingsoppervlak (m²)

120

Vermogen (kW)

7

Rendement (%)

77

368
364

70

530

Breedte (mm)

736
47

530

530

364

Ø150

313
Toevoerluchtaansluiting Ø65

Hoogte (mm)

De afstand vóór de inzetdeur tot aan
brandbare bouwdelen of inrichting dient
minimaal 1,4 m te bedragen.

Contura is in Zweden marktleider op het gebied

Het ontwerp en de productontwikkeling van de

van verwarmingsproducten op basis van hout

Contura-kachels vinden in Zweden plaats, net als

en is één van de toonaangevende producenten

de montage van alle onderdelen van de kachel. De

in de rest van Europa. Wij hebben houtkachels,
haarden, inbouwhaarden en nog veel meer. In

kachels worden op kwaliteit gecontroleerd voordat

diverse uitvoeringen zodat u altijd het beste

ze de fabriek in Markaryd verlaten. Daardoor
hebben wij de volledige controle over de kwaliteit

voor uw huis kunt vinden!

van de productie in alle geledingen. Met trots
zetten wij ”Made in Sweden” op onze kachels.

Onze kachels voldoen nu al aan de strenge eisen
van de EU-richtlijn voor ecodesign van 2022. De
doelstelling is het verlagen van de uitstoot van een
haardvuur. Onze houtgestookte producten hebben
energieklasse A en A+ wat u een kachel oplevert
896G Style

690T Style

met een hoog rendement en lage stookkosten.

Bij Contura zorgen we al meer dan vijftig jaar voor
meer gezelligheid in huis. We willen onze kennis
delen, want wij denken dat meer ontspanning
gedurende de dag iedereen goed zou doen.

contura.nl
556G Style

330G
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Produktion: Contura Marketing Communications
Druk: Interak

Welkom in een
warm huis.

Drukfouten voorbehouden.

Ervaar de gezelligheid
met Contura.
Ga voor meer informatie over onze kachels naar contura.nl
NIBE AB

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

contura.nl

