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Contura 600-serien blir større og stiligere
Den populære peisovnen Contura 600 blir større og stiligere og bytter samtidig navn til
Contura 600-style. I tillegg til at den får mer stil med nye omramminger, dører og farger,
forbedres også en rekke funksjoner: automatisk start, boost-funksjon, stille askeskuff og
ikke minst forbedret forbrenningsteknikk.
– Contura 600-serien gir mer varme per vedkubbe. Det er en stor, elegant peisovn som tar
plass og kommer til å lyse opp ethvert rom der den passer inn, sier Grethe Bachmann,
som er salgssjef i Contura.
Ild er hett – og får lov å ta plass. Den nye Contura 600-serien byr på stor, vakker ild til store
vakre rom. Serien, som hører til Conturas mest populære peisovner, har nå fått en oppdatering.
Contura 610 Style – den minste modellen i den storvokste serien. Velg dør i støpejern eller glass
og omramming i artstone eller stål. I tillegg til mye ekstrautstyr får du nå også en pen og praktisk
vedoppbevaring ved siden av ovnen.
Contura 620 Style – et staselig blikkfang med varmemagasin og konveksjonsspjeld som
standard. Modellen har en kraftig støpejernsdør og kan fås med dør på det nedre rommet.
Contura 620T – omrammet i varmelagrende kleberstein. Hvis man foretrekker frontdeksel i
stedet for varmehylle over døren, er varmemagasin et alternativ hvis man ønsker enda mer varme.
Er å få med dør på det nedre rommet.
Contura 690-modellene – er mye av alt. Modellen byr på en solid ild høyt over gulvet og er å få
i tre farger, to dører, to omramminger, en nedre dør som standard og ekstrautstyr som
vedoppbevaring og varmemagasin.
– Contura 600-styleserien krever sin plass i hjemmet, men gir også masse varme og kos tilbake,
sier Grethe Bachmann, salgssjef i Contura
Moderne peisovner er produsert med hensyn til miljøet, og avgir et betydelig lavere utslipp enn
eldre modeller. Dessuten er de snille mot lommeboka. Contura i svenske Småland forener
tradisjonell svensk ingeniørkunst med moderne design og miljøbevissthet, og er i dag
markedsledende innenfor sin bransje i Europa.
Høyoppløselige bilder og mer informasjon finner du 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 har produsert svenske peisovner i hjertet av Småland siden 60-tallet, og ovnene er et resultat av ekte svensk
ingeniørkunst i møtet med svensk moderne design.
Contura er markedsleder innen vedfyringsprodukter i Sverige og en av de ledende produsentene i Europa. Contura inngår i
Nibe Stoves, et forretningsområde i det børsnoterte Nibe-konsernet, som har 11 000 ansatte og en omsetning på ca. 13
milliarder svenske kroner.

