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Uudet innovatiiviset takat

Contura 35 –tuoteperhe, tyylikäs tuttavuus
Tyylikäs tuttavuus – tukevalla pohjalla. Contura esittelee nyt 35-perheen kaksi uutta
takkamallia: Contura 35 valkoinen ja Contura 35 matala. Innovatiivinen ruotsalainen
muotoilu, tyylipuhdas peltikuori, lasi- tai valurautaluukku ja lasikansi: kokonaisuus, joka
sopii monenlaisiin ympäristöihin. Ruotsalainen insinööritaito takaa myös hyvän
lämpötalouden ja CO2-neutraalin lämmityksen.
Uudet takat Contura 35 valkoinen ja Contura 35 matala ovat sisarmalleja Contura 35T:lle , jolle on
myönnetty arvostettu Red Dot Design Award -design-palkinto ansiokkaasta ja innovatiivisesta
muotoilusta kilpailussa, johon osallistui 4252 tuotetta 52 maasta. Myös uudet mallit edustavat uutta
ajattelua ja takasta saa useita eri tyyleihin ja makuihin sopivia versioita.
Contura 35 ja Contura 35 matala ovat moni-ilmeisiä malleja, joista jälkimmäinen on matalampi versio.
Kiiltävä valkoinen pelti, hillitty musta pelti tai luonnollinen vuolukivi – valinta on sinun. Lisää sitten
valurautaluukku tai kenties luukun lasiedusta ja olet suunnitellut oman takkasi. Contura 35 valkoisessa
on myös reilun kokoinen lisävarusteena saatava PowerStone-lämpömakasiini, joka luovuttaa ihanaa
jälkilämpöä jopa seitsemän tuntia hiilloksen sammuttua.
– Uudet takkamallimme edustavat uutta takkasukupolvea, joka ottaa tärkeän paikan modernien kotien
sisustuksessa. Jokaisen yksityiskohdan, korkean laadun ja hyvän lämpötalouden lisäksi Contura 35
-perheen uudet jäsenet ottavat itsestään selvän paikan huoneessa, sanoo Conturan maapäällikkö
Petri Autio Conturalta.
Contura 35 –perhe on saanut Joutsenmerkin. Molemmat mallit tarjoavat myös joukon
valintamahdollisuuksia muotoilun, materiaalin ja varusteiden osalta. Clean Burning System pitää lasit
puhtaina ja noettomina. Takat ovat myös CE-merkittyjä EU:n turvallisuus- ja ympäristövaatimusten
mukaisesti.
Hinnat: Contura 35 valkoinen alkaen 2.790 EUR, Contura 35 matala 2.490 EUR ja vuolukivimalli
alkaen 2.990 EUR.

Korkearesoluutiokuvia ja lisätietoa on osoitteessa www.conturanewsroom.com
Lisätietoja antaa:
Maapäällikkö Petri Autio, Contura, GSM: +358 (0)40 76 16 476, petri.autio@contura.eu
Contura on markkinajohtaja Ruotsissa takkatuotteiden alalla ja Euroopan johtavia takkavalmistajia. Contura kuuluu
NIBE Stoves –liiketoiminta-alueeseen, joka on osa pörssinoteerattua NIBE-konsernia. Konserni työllistää 8.000
työntekijää ja sen liikevaihto on n. 10 miljardia kruunua.

