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Nye peisovner med innovativ design  

Contura 35-serien – et stilfullt bekjentskap 
Et elegant bekjentskap med robust forankring. Nå kommer Contura med flere varianter i 35-
serien: Contura 35 hvit og Contura 35 lav. Med innovativ svensk design, omramming i stilrent 
stål, dør i glass eller støpejern og glasstopp passer de nye ovnene inn i mange forskjellige 
miljøer. Samtidig sikrer svensk ingeniørkunst en god varmeøkonomi og CO2-nøytral fyring. 

De nye peisovnene Contura 35 hvit og Contura 35 lav er nært beslektet med Contura 35T, som ble 
belønnet med den prestisjefulle designprisen Red Dot Design Award for fremragende og innovativ 
design i konkurranse med 4252 produkter fra 52 land. Også de nye modellene er nyskapende og fås i 
mange forskjellige varianter etter smak og stil. 

Contura 35 og Contura 35 lav er to ovner med mange ansikter. Som navnet tilsier, er den siste 
modellen en lavere variant. Blankt, hvitt stål, nøytralt svart stål eller naturlig kleberstein – valget er 
ditt. Legg deretter til en dør i støpejern – eller kanskje en glassfront – og du har designet din egen 
ovn. Contura 35 hvit fås også med et sjenerøst varmemagasin som ekstrautstyr. Varmemagasinet gir 
behagelig ettervarme i inntil 7 timer etter at glørne har sloknet. 

– De nye modellene våre representerer en ny generasjon peisovner som opptar en sentral plass i 
interiøret i moderne hjem. I tillegg til å ha høy kvalitet i alle detaljer og gi en god varmeøkonomi 
inntar de nye Contura 35-ovenene en selvfølgelig plass i rommet, sier salgssjef Grethe Bachman i 
Contura. 

Contura 35-serien er svanemerket. Ovnene er dessuten CE-merket i henhold til EUs sikkerhets- og 
miljøkrav og de er Sintef godkjent i Norge.  

Begge modeller har også flere valgmuligheter når det gjelder utførelse, materialer og tilbehør. Clean 
Burning System holder glassene rene og fri for sot og sørger for en ren forbrenning.  

Contura 35 hvit koster fra 25 900 kroner, Contura 35 lav fra 20 900 kroner og med kleberstein fra 
25 900 kroner. 

Du finner høyoppløselige bilder og mer informasjon på www.conturanewsroom.com 

Hvis du vil vite mer, kan du kontakte: 
Grethe Bachmann salgssjef Contura, tlf 69 26 51 42, mobil: 99 58 89 79, 
grethe.bachmann@contura.eu 
 
Contura er markedsledende innen vedfyringsprodukter i Sverige og også en ledende produsent i Europa for øvrig. Contura 
inngår i Nibe Stoves, en forretningsdivisjon i det børsnoterte NIBE-konsernet, som har 8 000 ansatte og en omsetning på 
rundt 10 milliarder kroner. 

 


