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Contura i51 er enkel å plassere, pen og effektiv 

Ny og moderne innsats med bedre innsyn til ilden 
Nå lanserer Contura en ny, stilig innsats som gir innsyn til ilden fra tre kanter gjennom 
store sideglass. Contura i51 har moderne design tilpasset moderne hus, er enkel å 
plassere, varmeeffektiv og fås med et vedrom som også kan brukes som sittebenk eller 
avlastningsbord.  

– Eksklusivt grått eller klassisk hvitt? Det finnes mange flotte utførelser tilpasset 
forskjellige interiørstiler. Den nye, svarte omrammingen i platestål er vi alene om på 
markedet, sier Grethe Bachmann, som er salgssjef i Contura. 

Det har lenge vært etterspørsel etter en innsats med stil og funksjon tilpasset moderne nybygg. 
Contura i51 har en ren og moderne design, og til forskjell fra tidligere varianter har den nye 
innsatsen tre store sideglass som gir maksimalt innsyn til ilden. Et lettplassert vedrom som skaper 
en fin helhet, fås som tilbehør. Vedrommet kan også fungere som en dekorativ og praktisk 
sittebenk eller brukes som avlastningsbord. Contura i51 leveres i en rekke utførelser:  

Artstone hvit – elegant innsats som passer de fleste hjem. 
Artstone naturell – grå betong med rå struktur som gir et eksklusivt uttrykk. 
Kleberstein – behagelig, varmelagrende naturstein med naturlige fargevariasjoner. 
Sandstein – naturstein med varmelagrende egenskaper i nyanser av beige. 

Svart platestål – klassisk svart stålomramming, et prisgunstig alternativ som kan kompletteres 
med  et varmemagasin på 100 kg. 

Contura i51 er bare en halv meter dyp, og siden den også kan stå direkte inntil en brennbar  vegg, 
er den enkel å plassere. Gripevennlige reguleringshåndtak som smelter inn i designen for øvrig, 
gjør innsatsen enkel å bruke og vedlikeholde. Innsatsen har store glass på tre sider, og Contura 
Clean Burning-systemet sikrer best mulig innsyn til ilden.  

Moderne hus har også moderne oppvarmingsteknologi, noe som betyr at det dannes et lite 
undertrykk i huset. Det er derfor viktig at ildstedet er helt tett. Contura i51 er tilpasset moderne 
oppvarmingsteknologi og henter all luft utenfra. Samtlige innsatser leveres tetthetskontrollert fra 
fabrikk.  

– Contura i51 gir mye varme og trivsel for hver vedkubbe. Moderne forbrenningsteknologi betyr 
dessuten at fyringen er skånsom mot miljøet, sier Grethe Bachmann. 

Contura i51 fås med følgende tilbehør: 
Contura i50: innbyggingsramme, 100 kg varmemagasin, tilkoblingssett til uteluft 
Contura i51: vedrom i svartlakkert platestål, 100 kg varmemagasin, gulvplate i glass, tilkobling til 
uteluft, beskyttelsesvegg 

 
Du finner høyoppløselige bilder og mer informasjon 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 

http://www.conturanewsroom.com/

