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Nyhet!

Contura i8

Skap hjemmets
hjerte
Se flere sider av ilden.
Alle hjem er unike. Og når du har skapt drømmehjemmet ditt, ønsker du
kanskje også et ildsted på den perfekte plassen. Vår nye peiskassett Contura
i8 kan plasseres i en egendesignet innbygging eller i et eksisterende ildsted.
Contura i8 har fått ny utforming, med store sideglass som du kan få på en eller
begge sider av kassetten. Ilden blir rommets naturlige blikkfang og skaper et
helhetsinntrykk som varmer både kropp og sjel.

Contura i8

Form den som
du vil
Contura i8 gir deg enda større frihet når du utformer hjemmet og
ildstedet ditt. Peiskassetten fås i varianter med glass på begge
sider, alternativt bare på høyre eller venstre side. Du kan velge en
dør i støpejern (i8) for en robust og subtil design, eller glass (i8G),
som forsterker inntrykket av den store glassdøren og sideglassene.

SVART FARGE

ILDSYNLIGHET

VARMER OPPTIL
120 M 2

EFFEKT
7 KW

Contura i8

Contura i8G

Alltid varmende
og innbydende
Takket være sideglassene har den nye Contura i8 bedre innsyn til ilden.
Samtidig har ildstedet høy virkningsgrad og jevn varme. Vårt Clean Burning
System gjør at varmen spres ut på innsiden av glassflaten og gir renere lys.
Med Contura i8 har du et svenskprodusert kvalitetsprodukt som gir deg
glede i mange år.

Contura i8G

SVART FARGE

ILDSYNLIGHET

VARMER OPPTIL
120 M 2

EFFEKT
7 KW

Contura i8

Contura i8/i8G

Glass begge sider

Glass høyre side

Glass venstre side

Contura i8G

Glass begge sider

Glass høyre side

Glass venstre side

Høyde (mm)

530

Bredde (mm)

735

Dybde (mm)

365

Nettovekt (kg)

100

Energiklasse

A

Maksimal vedlengde (cm)

50

Maksimal oppvarmingsareal (m²)

120

Effekt (kW)

7

Virkningsgrad (%)

77

Contura er markedsleder innen vedfyringsprodukter i

Design og produktutvikling av Conturas ovner

Sverige og en av de ledende produsentene i Europa.

finner sted i Sverige. Her monteres også alle

Vi tilbyr peisovner, peiserinnsatser, peiskassetter og

detaljene på ovnen. Kvaliteten på ovnene blir

mye mer – i mange forskjellige utførelser for at du

kontrollert før de forlater fabrikken i Markaryd.

alltid skal finne det beste for hjemmet ditt!

Derfor har vi full kontroll på kvaliteten i alle
produksjonsleddene. Det er med stolthet at vi
merker ovnene våre med ”Made in Sweden”.

Våre ovner overholder allerede i dag de strenge
kravene i EUs økodesigndirektiv for 2022. Målet
er å redusere utslippene fra vedfyring. Våre
vedfyrte produkter har energiklasse A og A+,
slik at du får en peisovn med høy virkningsgrad
og lav driftskostnad.
896G Style

690T Style

På Contura har vi økt kosefaktoren i menneskenes liv i over 50 år. Vi ønsker å dele vår
kunnskap, for vi tror at alle har godt av å koble
mer av i hverdagen.

Contura.eu
556G Style

330G

NO 539504-1 Produksjon: Contura Marknadskommunikation/Consid Trykk: H-tryck Takk til Eldvarm og Affari of Sweden. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Velkommen hjem
til varmen.
Oppdag kosen
med Contura.

Les mer om våre peisovner på Contura.eu
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SE-285 23 Markaryd
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