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Verdens mest populære ovn blir smartere og mer moderne

Contura 500-serien får enda mer Style
Conturas 500-serie er verdens mest populære peisovn. I år får samtlige modeller i den
klassiske serien litt mer Style. Serien får et renere uttrykk, en ny støpejernsdør med stort
glass, mulighet for å låse døren i åpen stilling, lengre håndtak som ikke blir varme, og
store sideglass. Peisovnene er svanemerket og gir CO2-nøytral fyring.
– Det er helt rått at svenske Contura har verdens heteste ovn, og ekstra gøy er det at hele
serien nå får en oppdatert, moderne look med mange valgmuligheter, sier Grethe
Bachmann, som er salgssjef i Contura.
Contura i Markaryd i svenske Småland forener tradisjonell svensk ingeniørkunst med moderne
design og er i dag markedsledende innenfor sitt område. Contura produserer også verdens mest
populære ovn, Contura 500-serien. I fjor kom oppfølgeren Contura 500 Style. Med sin store
glassdør, sine forbedrede funksjoner og sin nye design fikk den et moderne og lettere uttrykk.
Modellen ble umiddelbart en salgsuksess, og i år blir alle modellene i 500-serien overført til Stylesortimentet.
Hele Contura 500 Style-serien blir nå utstyrt med en ny støpejernsdør med stort glass som gir
bedre innsyn til ilden. Håndtakene har blitt lengre og mer gripevennlige, og både håndtak og
spjeldknapp produseres i et materiale som ikke blir varmt selv om du fyrer hardt. På peisovner
med varmelagrende kleberstein går nå omrammingen hele veien rundt sideglassene. På alle ovner
i serien kan dessuten døren låses i åpen stilling, noe som gjøre det enklere å legge i ved og
rengjøre ovnen.
Contura 500 Style har mange muligheter for personlig tilpassing. Montering på søyle, dreieplate,
dør til vedrommet, varmevifte, kokeplate eller kanskje varmemagasin? Nå kan alle komponere sin
egen, personlige peisovn.
– Ild gjør hjemmet levende, og peisovner har blitt en del av interiøret. Elegant hvitt platestål eller
rustikk kleberstein? Det er bare å velge. God varmeøkonomi og kos får du på kjøpet, sier Grethe
Bachmann.
Du finner høyoppløselige bilder og mer informasjon på www.conturanewsroom.com
Kontaktpersoner hvis du vil vite mer:
Grethe Bachmann salgssjef Contura, tlf 69 26 51 42, mobil: 99 58 89 79,
grethe.bachmann@contura.eu

Contura er markedsleder innen vedfyringsprodukter i Sverige og en av de ledende produsentene i Europa. Contura er en del
av Nibe Stoves, et forretningsområde i det børsnoterte Nibe-konsernet, som har 8 000 ansatte og en omsetning på ca. 10
milliarder svenske kroner.

