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Contura i8

Skapa hemmets
hjärta
Se fler sidor av elden.
Alla hem är unika. Och när du skapar ditt drömhem vill du också ha din
eldstad på den perfekta platsen. Vår nya kassett Contura i8 kan placeras i en
egendesignad inbyggnad eller i en befintlig eldstad. I sin nya utformning har
vi nu gett Contura i8 generösa sidoljus, glaspartier som du kan få på en sida
av kassetten eller båda. Elden blir rummets naturliga blickfång och skapar ett
helhetsintryck som värmer både kropp och själ.

Contura i8

Forma den
som du vill
Contura i8 ger dig ännu större frihet när du utformar ditt hem
och din eldstad. Kassetten finns i varianter med sidoljus på båda
sidorna, alternativt endast högra eller vänstra sidan. Du kan välja
en lucka med inramning av gjutjärn (i8) för en robust och subtil
design, eller inramning av glas (i8G) som förstärker intrycket av
den generösa glasluckan och sidoljusen.

SVART FÄRG

ELDSYNLIGHET

VÄRMEFÖRMÅGA
120 M 2

EFFEKT
7 KW

Contura i8

Contura i8G

Alltid värmande
och välkomnande
Tack vare sidoljusen har nya Contura i8 en högre eldsynlighet. Samtidigt
har eldstaden en hög verkningsgrad och jämn värme. Vårt Clean Burning
System gör att värmen sprids ut på glasytans insida och ger renare glas. Med
Contura i8 har du en svensktillverkad kvalitetsprodukt som ger dig glädje i
många år.

Contura i8G

SVART FÄRG

ELDSYNLIGHET

VÄRMEFÖRMÅGA
120 M 2

EFFEKT
7 KW

Contura i8

Contura i8/i8G

Glas båda sidor

Glas höger sida

Glas vänster sida

Contura i8G

Glas båda sidor

Glas höger sida

Glas vänster sida

Höjd (mm)

530

Bredd (mm)

735

Djup (mm)

365

Nettovikt (kg)

100

Energiklass

A

Maximal vedlängd (cm)

50

Maximal uppvärmningsyta (m²)

120

Effekt (kW) 7 Verkningsgrad (%)

77

Contura är marknadsledande i Sverige på

Design och produktutveckling av Conturas

brasvärmeprodukter och en av de ledande

kaminer sker i Sverige, liksom monteringen

tillverkarna i övriga Europa. Vi erbjuder braskaminer,

av alla kaminens detaljer. Kaminerna

eldstäder, kassetter och mycket mer – i massor av

kvalitetskontrolleras innan de lämnar fabriken

olika utföranden för att du alltid ska hitta det bästa

i Markaryd. Därför har vi full kontroll över

för ditt hem!

kvaliteten i produktionens alla led. Vi märker
med stolthet våra kaminer ”Made in Sweden”.

Våra kaminer klarar redan idag de stränga
kraven i EU:s ekodesigndirektiv för 2022.
Målet är att minska utsläppen från brasvärme.
Våra vedeldade produkter har energiklass A
och A+ vilket ger dig en braskamin med hög
verkningsgrad och låg driftkostnad.
896G Style

690T Style

På Contura har vi ökat mysfaktorn i människors
liv i över 50 år. Vi vill dela med oss av våra
kunskaper, för vi tror att alla mår bättre av att
koppla av mer i vardagen.

Contura.se
556G Style

330G

SE 539xxx-1 Produktion: Contura Marknadskommunikation/Consid Tryck: H-tryck 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

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