
 

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 8 000 ansatte og en omsetning på ca. 13 
milliarder svenske kroner. 
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Verdens mest populære ovn i oppdaterte modeller 

Contura 500-serien finnes nå i lakkert hvit 
Den svenske peisovnprodusenten Contura oppdaterer sin populære 500-serie med en ny 
stil flere varianter. Den folkekjære ovnen Contura 596 Style kommer nå også  i hvit lakk, 
med store sidevinduer og en nydelig glassdør. Contura 510 Style, som er uten 
sidevinduer, kommer også i hvitt med flott glassdør. 

– Contura 500-serien finner alltid nye uttrykk, og blir aldri umoderne. Det at den er 
moderne med mange valgmuligheter og effektiv forbrenning, har gjort den til en av 
verdens mest solgte peisovner, sier Grethe Bachmann, som er salgssjef i Contura. 

Contura i Markaryd i svenske Småland forener tradisjonell svensk ingeniørkunst med moderne 
design og miljøbevissthet, og er i dag markedsledende innenfor sitt område. Contura produserer 
også verdens mest populære ovn, Contura 500-serien. 500-serien gikk i produksjon i 2003, og har 
kommet i mange nye utførelser siden da, alltid med samme moderne eleganse, gjennomtenkte 
funksjoner og effektive forbrenning. I 2015 fikk hele serien en ansiktsløftning, og det har gjort 
den enda mer populær enn før. 

Folkekjær klassiker i moderne utgave 
Nå kommer Conturas populære 500-serie i tre nye varianter. Contura 510 kommer i en blendende 
hvit versjon. Den har ikke sidevinduer, og det gjør at den er lett å plassere i et hjørne. En av 
Conturas mest populære peisovner, både i Sverige og utenlands, er Contura 596 Style. Også den 
har fått en oppdatert utførelse med en lekker glassdør og store sidevinduer som viser mer av 
ilden. For den som vil ha enda større varmeeffekt, finnes varmemagasin som tilleggsutstyr. Den 
har hvit lakk, og selv toppen kommer i hvitt. 

Moderne fabrikk med fokus på miljøet 
Conturas peisovner er produsert i Sverige på en miljøvennlig måte i en av verdens mest moderne 
fabrikker, hvor bærekraftighet er ett av stikkordene i produksjonsprosessen. Moderne peisovner 
har betydeligere lavere miljøutslipp og høyere energieffektivitet enn eldre modeller. Det bekreftes 
blant annet av en fersk rapport fra svenske Energimyndigheten: 

– Ilden har blitt en stadig viktigere del av hjemmet og interiøret. Nå som det i tillegg er bevist at 
det å bytte til en moderne ovn er bra for både økonomien og miljøet, er det ekstra fint at vi kan 
møte den økende etterspørselen etter peisovner med flere varianter, sier Grethe Bachmann. 

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 
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