Pressemeddelelse den 1. april 2014

Nye brændeovne med innovativt design

Contura 35-familien er et stilfuldt bekendtskab
Et elegant bekendtskab – på robust grundlag. Nu kommer Contura med to nye
brændeovnsmodeller i 35-familien: Contura 35 hvid og Contura 35 lav. Med svensk innovativt
design, indrammet af stilrent stål, låge i glas eller støbejern og glastop passer de nye
brændeovne ind i mange forskellige miljøer. Samtidig garanterer svensk ingeniørkunst en
god varmeøkonomi og CO2-neutral fyring.
De nye brændeovne Contura 35 hvid og Contura 35 lav er søskende til Contura 35T, som blev
belønnet med den ansete designpris Red Dot Design Award for fremstående og innovativt design i
konkurrence med 4252 produkter fra 52 lande. Også de nye modeller er nytænkende og kan fås i
mange forskellige varianter, helt efter stil og smag.
Contura 35 og Contura 35 lav er to modeller med mange ansigter, hvor den sidstnævnte er en lavere
variant. Blankt hvidt stål, diskret sort stål eller naturlig fedtsten – du vælger selv. Tilføj herefter en
låge i støbejern, eller måske en glasfront, og du har designet din egen brændeovn. Contura 35 hvid har
også et generøst varmemagasin i powerstone som tilvalg, som giver dejlig eftervarme i op til syv timer
efter gløderne er gået ud.
– Vores nye modeller repræsenterer en ny generation af brændeovne, som er et væsentligt element i
indretningen af moderne hjem. De nye medlemmer af Contura 35-familien giver ikke alene høj
kvalitet i hver detalje og en god varmeøkonomi, de bliver også et naturligt midtpunkt i rummet, siger
Jens Hammer, Area Sales Manager hos Contura.
Contura 35-familien er Svanemærket og giver en CO2-neutral fyring, hvis man fyrer korrekt. De to
modeller har også en række valgmuligheder, hvad angår udformning, materialer og tilbehør. Clean
Burning System holder glassene rene og fri for sod. De er også CE-mærket i henhold til EU's
sikkerheds- og miljøkrav.
Contura 35 hvid koster fra kr. 22.900, Contura 35 lav fra kr. 18.900 og med fedtsten fra kr. 22.900.
For billeder med høj opløsning og yderligere information kan du gå ind på
www.conturanewsroom.com
For yderligere information kontakt venligst nærmeste Contura forhandler:
www.contura.eu/da/dansk
Contura er nummer ét på det svenske marked for brændeovnsprodukter og er en af de førende producenter i resten af Europa.
Contura er en del af Nibe Stoves, som er et forretningsområde i den børsnoterede Nibe-koncern, der har 8000 medarbejdere
og en omsætning på ca. 10 mia. svenske kroner.

