Pressmeddelande den 5 maj 2015

Contura i51är lättplacerad, snygg och effektiv

Ny insats för moderna hem visar mycket eld
Nu kommer Contura med en ny, het insats som visar eld åt tre håll genom stora sidoglas.
Contura i51 har modern design för moderna hus, är lättplacerad, värmeeffektiv och kan
fås med ett vedfack som går att använda både som sittbänk och avställningsyta.
– Kaxig grå eller klassisk vit? Det finns en rad snygga utföranden anpassade för olika
inredningsstilar. Den nya, svarta plåtomramningen är vi ensamma om på marknaden,
säger Catharina Björkman, marknadskommunikationschef Contura.
Det har länge funnits efterfrågan på en insats med stil och funktion för nybyggda moderna hus.
Designen på Contura i51 är ren och modern och till skillnad från tidigare varianter har den nya
insatsen tre stora sidoglas för maximal synlighet av elden. Ett lättplacerat vedfack går att välja
som tillbehör för fin inramning, och fungerar både som dekorativ och praktisk sittbänk eller
avställningsyta. Contura i51 går att få i en rad utföranden:
Artstone vit – elegant insats som passar de flesta hem
Artstone naturell – betong i rå struktur med kaxigt, grått uttryck
Täljsten – Behaglig, värmelagrande natursten med naturliga variationer i färgen
Sandsten – natursten med värmelagrande egenskaper, variationer i beiga nyanser
Svart plåt – klassisk, grafisk svart plåtomramning, ett prisvärt alternativ som kan kompletteras
med värmelagrande powerstone.
Contura i51 är bara en halv meter djup och kan stå direkt mot en brännbar vägg, vilket gör den
lättplacerad. Skötseln blir lätt och bekväm vid både eldning och tömning av askan med
greppvänliga reglage som smälter in i insatsens design. Insatsen har generösa glas på tre sidor och
Contura Clean Burning system för maximal synlighet av elden.
Moderna hus har också modern uppvärmningsteknik, vilket innebär att det bildas ett litet
undertryck i bostaden. Därför är det viktigt att husets eldstad är ordentligt tät. Contura i51 är
anpassad för modern uppvärmningsteknik och tar all luft utifrån. Samtliga insatser är
täthetskontrollerade innan de lämnar fabriken.
– Contura i51 ger mycket värme och trivsel tillbaka för varje vedträ. Den moderna
förbränningstekniken gör dessutom att eldningen blir skonsam för miljön, säger Catharina
Björkman.
Contura i51 går att få med följande tillbehör:
Contura i51: Inbyggnadsram, värmemagasin av 100 kg Powerstone,
anslutningssats till uteluft.
Contura i51: Vedfack i svartlackad plåt, 100 kg Powerstone, eldstadsplan i
glas, anslutning till uteluft, skyddsvägg.
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
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 8 000 anställda och omsätter cirka 10 miljarder
kronor.

