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Uudet Contura i31- ja i41-takat

Luonnonkiven ja takkasydämen upea
yhdistelmä
Klassinen avotakka – vai suurilla lasiaukoilla viimeistelty moderni takka? Uudet Contura
i31 ja Contura i41 –takat ovat molempia; upea lämpöä varaava kivitakka, jonka suuresta
lasiaukosta näkyvä tuli luo tunnelmaa. Päätä itse haluatko takkasi luonnollisesti
kuvioidusta pähkinänruskeasta hiekkakivestä,
harmaasta hillitystä vuolukivestä vai valkoisesta
muotoon valetusta Artstonesta.
Pitkän talven pimeydessä takka on kodin arvostetuin
sisustuselementti; kivi ja tuli ovat miljoonien vuosien ajan
antaneet turvaa ja lämpöä, eikä 2000-luku ole mikään
poikkeus. Sen lisäksi että se on lämmönlähde, takasta on
tullut myös yhä tärkeämpi sisustuselementti. Smoolannin
Markarydissä olemme yhdistäneet monien vuosien
insinööriosaamisen moderniin muotoiluun ja
ympäristöajatteluun – tuloksena Contura i31 ja Contura i41.
Sekä Contura i31 että i41 ovat upeita kivitakkoja ja samalla
energianlähteitä, jotka varaavat lämpöä pitkään ja luovat
miellyttävän hyvän olon tunteen nykyaikaiseen kotiin.
Toiminta ja teho ovat todistetusti markkinoiden parhaita,
takan ilme voidaan sovittaa kodin henkeen. Contura i31:ssa
on suora luukku ja i41:ssa kulmaluukku, molemmissa
luukuissa on ergonominen kahva.
Kuorimateriaalit ovat pähkinänruskea hiekkakivi, harmaa
hillitty vuolukivi ja tyylikäs valkoinen muotoon valettu kivi.
Lisävarusteena on saatavana 200 kg lämpömakasiini lämmön
varaamiseen. Takkoihin on saatavana myös mustasta
graniitista valmistetut hyllyt ja penkki. Kaikissa takoissa on
Clean Burning System, joka pitää lasit puhtaina. Mallista ja materiaalivalinnoista riippumatta tuote
toimitetaan täydellisenä kokonaisuutena, joka on helppo liittää savupiippuun.
- Uutuuksillamme on vanhanajan avotakan viehätysvoima ja modernin takan hienoudet ja tekniikka.
Lisäksi uskomme, että monet arvostavat asennuksen helppoutta, Conturan maapäällikkö Petri Autio sanoo
lopuksi.
Contura i31 ja Contura i41 –takat on CE-merkitty EU:n turvallisuus- ja ympäristövaatimusten mukaisesti.
Lisää teknisiä tietoja on osoitteessa www.contura.eu
Suuriresoluutioisia kuvia ja lisätietoja voi hakea osoitteesta www.conturastoves.com/2013
Lisätietoja antavat:
Maapäällikkö Petri Autio, Contura, Gsm +358 (0)40 76 16 476, petri.autio@contura.eu

Contura on Ruotsissa markkinajohtaja takkatuotteiden alalla ja Euroopan johtavia valmistajia. Contura kuuluu 8 000
henkilöä työllistävän ja noin miljardin euron liikevaihtoon yltävän pörssinoteeratun NIBE-konsernin NIBE Stoves toimialaan.

