
 

Contura har tillverkat svenska braskaminer i hjärtat av Småland sedan 60-talet och braskaminerna är ett resultat av äkta 
svensk ingenjörskonst i förening med svensk modern design.  
Contura är marknadsledande i Sverige på brasvärmeprodukter och en av de ledande tillverkarna i Europa. Contura ingår i 
Nibe Stoves, ett affärsområde i börsnoterade Nibe-koncernen, som har 11 000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder 
kronor. 
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Världens populäraste kamin i uppdaterade modeller 

Contura 500-serien nu i läckert vit 
Nu uppdaterar den svenska braskamintillverkaren Contura sin populära 500-serie med 
ännu mera style. Den folkkära kaminen Contura 596 Style kommer i vit lack, större 
sidoljus och med en tuff glaslucka.  Contura 520S Style kommer i len sandsten med en ny 
smäcker gjutjärnslucka i svart eller grått. 

– Contura 500-serien hittar alltid nya uttryck och blir aldrig omodern. Att den dessutom 
är modern med många valmöjligheter och effektiv förbränning gör den till en av världens 
mest sålda braskaminer, säger Catharina Björkman, marknadskommunikationschef på 
Contura. 

Contura i Markaryd i Småland kombinerar traditionell svensk ingenjörskonst med modern design 
och miljötänk och är i dag marknadsledande på sitt område. Contura tillverkar också världens 
populäraste kamin, Contura 500-serien. 500-serien började tillverkas 2003 och har sedan dess 
kommit i flera nya utföranden, alltid med samma moderna elegans, genomtänkta funktioner och 
effektiva förbränning. 2015 fick hela serien ett designlyft vilket har gjort den ännu mer populär 
jämfört med tidigare. 

Folkkär klassiker i modern tappning 
Nu kommer Conturas populära 500-serie i tre nya varianter. Contura 510 kommer i en bländande  
vit version. Den saknar sidoglas, vilket gör den extra lätt att placera i hörn. En av Conturas mest 
populära kaminer både i Sverige och utomlands är Contura 596 Style. Även den har ett 
uppdaterat utförande med fräck glaslucka och större sidoljus som visar mer av elden. För den 
som vill ha ännu mer värmeeffekt finns powerstone som tillval. Den har vit lack och även toppen 
kommer i vitt. Contura 520S Style kommer i ny len sandsten med mjuk, härlig känsla.  

Modern fabrik med miljön i fokus 
Conturas braskaminer är producerade med stor hänsyn till miljön i en av världens mest moderna 
fabriker där hållbarhet är ett av ledorden i tillverkningen. En modern braskamin har betydligt 
lägre miljöutsläpp än en gammal och är dessutom betydligt effektivare. Det bekräftas bland annat 
av en färsk rapport från Energimyndigheten. 

– Elden har blivit en allt viktigare del av hemmet och inredningen. Nu när det dessutom är 
bevisat att byte till en modern kamin är bra för både plånbok och miljö är det extra kul att vi kan 
möta den ökande efterfrågan på braskaminer med fler varianter, säger Catharina Björkman. 

För högupplösta bilder och mer information, läs mer på www.conturanewsroom.com 

För mer information, vänligen kontakta: 
Catharina Björkman, marknadskommunikationschef Contura, tfn 070 190 04 26, 
catharina.bjorkman@contura.se  
Karin Pontén, Vår pr-byrå, tfn 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se  
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