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Verdens mest populære brændeovn bliver smartere og mere moderne 

Contura 500-serien får endnu mere style 
Conturas 500-serie er verdens mest populære brændeovn. I år får samtlige modeller i den 
klassiske serie lidt mere style. Nu får serien renere udtryk, ny støbejernslåge med stort 
glas, lågestop i åben position, længere håndtag, der ikke bliver varmt, og store sideglas. 
Brændeovnen er Svanemærket og har CO2-neutral fyring. 

– Det er sejt, at svenske Contura har verdens hotteste brændeovn, og ekstra spændende, 
at hele serien nu får et opdateret, moderne look med en masse valgmuligheder, siger Jens 
Hammer, Area Sales Manager hos Contura. 

Contura i Markaryd i Småland kombinerer traditionel svensk ingeniørkunst med moderne design 
og miljøtankegang og er i dag markedsførende på området. Contura fremstiller også verdens mest 
populære brændeovn, Contura 500-serien. Sidste år kom opfølgeren Contura 500 Style. Med stor 
glaslåge, forbedrede funktioner og et nyt design fik den et mere moderne og lettere udtryk. 
Modellen blev umiddelbart en bestseller, og i år går alle modeller i serien over til at blive en del af 
Contura 500 Style-serien. 

Nu får hele Contura 500 Style-serien ny støbejernslåge med stort glas, der viser mere af ilden. 
Håndtagene bliver længere og mere gribevenlige, og desuden er håndtag og spjældknop 
fremstillet i et materiale, der ikke bliver varmt, når brændeovnen er varm. På brændeovne med 
varmelagrende fedtsten omgiver omramningen nu hele sideglasset. Alle brændeovne i serien får 
lågestop, der holder lågen åben, mens man arbejder med ilden eller renser brændeovnen. 

Contura 500 Style har rige muligheder for personlig tilpasning. Placering på søjle, drejeplade, låge 
til brænderummet, varmeventilator, kogeplade eller måske med varmelagrende powerstone? Nu 
kan alle sammensætte deres helt egen, personlige brændeovn.  

– Ild gør hjemmet levende, og i dag er brændeovnen en del af indretningen. Elegant hvidt stål 
eller rustik fedtsten? Det er bare at bestemme sig. God varmeøkonomi og hygge får man med i 
købet, siger Jens Hammer. 
 
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 
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