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Ansigtsløftning til populær brændeovn

Contura 800 Style er lille, men fyrig
Contura 800 Style er en stor brændeovnsfamilie i ny udformning. Contura 800 Style er en
opgradering af den gamle 800-serie, men med mere elegant og moderne design og mere
stil. Med opgraderingen af brændeovnen følger der også flere funktioner og innovative
features, der gør, at det er blevet lettere at fyre op. Med 10 modeller, og flere variationer af
hver, er der noget for enhver smag og personlighed.
Svenske Contura fremstiller brændeovne i hjertet af Småland, hvor svensk innovativ
ingeniørkunst sammen med moderne formsprog har gjort Contura til en af verdens førende
brændeovnsproducenter. Contura 800 er en mindre variant af verdens mest populære brændeovn,
Contura 500. Når serien nu opdateres, er det med endnu flere funktioner, mere elegant design og
med endnu større bredde.
Contura 800 Style er en kompakt og kapabel brændeovn. Sammenlignet med forgængeren har
den højere og bredere glasoverflader, sidepanelerne har færre samlinger, og der er flere farver at
vælge mellem. Også funktionerne er blevet opdateret med blandt andet Conturas patenterede
automatiske startfunktion (ASF), som giver hurtig optænding. Og boost-funktion, som vækker
gløderne til live. Brændkammeret har også fået en ny innovativ udformning, som øger
varmeeffekten yderligere, håndtagene er mere gribevenlige og altid kolde ved fyring.
Gammel træhytte eller moderne hybel? Her er der materialer og farver til enhver stil. Måske
foretrækker du naturligt varmelagrende fedtsten eller stilrent, moderne hvidt? Måske vil du have
en integreret drejeplade for at kunne se ilden fra alle steder i rummet eller have et
opbevaringsrum nedenunder? Contura 800 Style findes i mange varianter – alle med samme høje
kvalitet og kan også fås i forskellige størrelser. For at toppe brændeovnen, vælg da en sort, grå
eller hvid støbejernstop, sort glas eller fedtsten – eller måske en kogeplade.
En moderne brændeovn har betydeligt bedre forbrændingsteknik end ældre brændeovne, hvilket
giver mulighed for at fyre kuldioxidneutralt. Conturas brændeovne kan allerede i dag leve op til
de strenge krav i EU's økodesigndirektiv for 2022
For billeder med høj opløsning og yderligere information kan du gå ind på
www.conturanewsroom.com
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Contura har fremstillet svenske brændeovne i hjertet af Småland siden 60’erne, og brændeovnene er et resultat af ægte, svensk
ingeniørkunst i forening med svensk moderne design.
Contura er nummer ét på det svenske marked for brændeovnsprodukter og en af de førende producenter i Europa. Contura er
en del af NIBE Group, der har 15.000 medarbejdere og en omsætning på over 22 mia. SEK.

