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Contura 500 Style

Populaire kachel in een nieuw en stijlvol
jasje
De Contura 500-serie is al sinds jaar en dag een zeer populaire kachel in Zweden dankzij de hoge
kwaliteit, de klassieke uitstraling en het CO2-neutrale stoken. Nu is het tijd voor zijn opvolger: de
Contura 500 Style. De strakkere uitstraling en de grote glazen deur geven de kachel een luchtige
en moderne uitstraling. Aan de basis ligt echter dezelfde Zweedse ingenieurskunst als eerder,
maar dan met verbeterde functies.
Een modern huis of een prachtig oud zomerhuis. De Contura 500 Style voelt zich overal thuis en is in
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. De basis is de klassieke Contura 500-serie, de meest verkochte
kachel van Zweden. De serie wordt gewaardeerd om de efficiënte verbrandingstechniek, het
milieuvriendelijke stoken en de flexibele uitvoeringen. Contura in Markaryd in Småland (Zweden)
combineert traditionele Zweedse ingenieurskunst met een modern design en milieubewustzijn en is
tegenwoordig toonaangevend binnen de branche.
De Contura 500 Style past dankzij de strakke uitstraling probleemloos in de meeste huizen. De glazen
deur zorgt voor een luchtige en moderne uitstraling en het strakke design maakt dit kachelmodel flexibel.
Ten opzichte van de klassieke Contura 500-serie is de afdekplaat dunner en zijn de klep en handgreep
meer in het front van de kachel geïntegreerd. Een reeks extra functies maakt het mogelijk om de kachel
een geheel eigen stijl mee te geven. Wat dacht u bijvoorbeeld van een ventilator of een kookplaat? Grote
zijruiten zorgen ervoor dat het vuur van meerdere kanten zichtbaar is en voor een extra dimensie kan de
kachel op een zuil worden geplaatst. Nieuw en door velen zeker gewaardeerd is het feit dat de handgreep
niet meer warm wordt en nu zonder handschoenen kan worden geopend. De afdekplaat is verkrijgbaar in
gietijzer, speksteen of glas.
“Het is fantastisch dat een kachel al zoveel jaar zo geliefd is en toch modern blijft. De Contura 500-serie
blijft zijn weg naar nieuwe woningen vinden en wij zijn er vast van overtuigd dat de vernieuwde Contura
500 Style ook vele huizen zal gaan sieren”, vertelt Jens Hammer, Area Sales Manager Contura.
Ga voor foto's in hoge resolutie en meer informatie naar www.conturanewsroom.com
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Contura is in Zweden marktleider op het gebied van verwarmingsproducten op basis van hout en is één van de
toonaangevende producenten in de rest van Europa. Contura is onderdeel van Nibe Stoves, een business area binnen het
beursgenoteerde Nibe-concern met 8.000 medewerkers en een omzet van ongeveer
10 miljard Zweedse kronen.

