
 

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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Contura 700-serien – lett å plassere med rene 
former 
Ild har aldri vært hetere. Nå kommer den svenske peisovnprodusenten Contura med to 
nyheter – Contura 710 og Contura 720T. De nye peisovnene er små og kompakte, og de 
rene, enkle formene gjør dem like lett å plassere i et slott som i en stue. 

Ilden får en stadig viktigere plass i innredningen, 
og dermed har peisovner blitt et hett emne for 
dem som har hus eller leilighet. 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. 

Conturas to nye peisovner, 710 og 720T, er små og 
har rene, rette linjer. De har ingen sidevinduer og 
er kompakte i størrelsen, og det gjør at de er enkle 
å plassere. 

Contura 710 – kompakt utførelse som kan settes i 
et hjørne. Kan fås med dør foran 
oppbevaringsrom, gulvplate i glass eller stål, 
tilkobling til uteluft og skorstein. 

Contura 720T – har en vakker omramming av 
varmelagrende kleberstein som gjør den svært 
effektiv. Kan fås med gulvplate i glass eller stål, 
tilkobling til uteluft og skorstein. 

– Mange har etterspurt en peisovnmodell som har rene, enkle former og er lett å plassere, og 
derfor er vi stolte over å presentere Contura 710 og Contura 720T, sier Grethe Bachmann, som 
er salgssjef i Contura. 

Contura 700-serien kan kjøpes hos Varmefagforhandlere over hele landet. Contura 710 koster fra 
15 900 kroner, og Contura 720T begynner på 22 900 kroner. 

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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