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Contura 500 Style 

Folkelig favorittpeisovn i ny og stilren drakt 
Conturas 500-serie har i mange år vært en storfavoritt blant peisovner med sin høye 
kvalitet, klassiske look og gode forbrenning. Nå kommer oppfølgeren Contura 500 Style. 
Med renere linjer og en stor glassdør har den et lett og moderne uttrykk. Den bygger på 
den samme svenske ingeniørkunsten som tidligere, men har fått forbedrede funksjoner. 

Moderne hjem – eller en gammel, vakker hytte. Conturas 500 Style er som en kameleon og er 
tilgjengelig i en rekke ulike utførelser. Grunnlaget er den klassiske Contura 500-serien, Sveriges 
mest solgte peisovn. Serien er verdsatt for egenskaper som effektiv forbrenningsteknikk, 
miljømerket fyring og fleksible utførelser. Contura i Markaryd i svenske Småland forener 
tradisjonell svensk ingeniørkunst med moderne design og er i dag markedsledende på sitt 
område.  

Contura 500 Style har et rent uttrykk som passer inn i de fleste hjem. Glassdøren gir en lett og 
moderne look, og designen er ren, noe som gjør denne peisovnmodellen fleksibel. Sammenliknet 
med den klassiske Contura 500-serien er toppen smalere, spjeld og håndtak er mer integrerte i 
peisovnens front, og en rekke tilleggsfunksjoner gjør at peisovnen lett får en personlig stil. Som 
med en vifte for enda bedre varmespredning, eller en dør nede foran vedrommet. Store sideglass 
gjør ilden godt synlig fra flere sider, og for å gi ilden et ekstra løft kan ovnen monteres på en 
søyle. En nyhet som mange vil glede seg over, er at håndtakene ikke lenger blir varme, slik at 
døren kan åpnes uten hansker. Toppen kan fås i støpejern, kleberstein eller glass. 

– Det er fantastisk at en peisovn kan være elsket i så mange år og samtidig følge med i tiden. 
Contura 500-serien finner stadig veien inn i nye hjem, og vi tror at den oppdaterte Contura 500 
Style kommer til å finne sin plass i mange hjem, sier salgssjef Grethe Bachmann i Contura. 

For høyoppløselige bilder og ytterligere informasjon, les mer 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 
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