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Ny innovativ brændeovn

Contura i61 gør ilden til rummets hjerte
Contura i61 er brændeovnen for dig, der vil sætte ilden i første række. Brændeovnen er
signeret af designbureauet Myra for svenske Contura og er en kompakt brændeovn med
slankt design og imponerende udtryk. Store glaspartier sammen med en ekstra høj
placering af brændkammeret gør, at ilden får meget stor synlighed. Contura i61 kan fås i
en række forskellige udformninger.
Contura i61 bygger på den større Contura i50, men er mindre og mere kompakt. Den store
glaslåge giver et luftigt indtryk, hæves opad og har et helt unikt widescreen-look. Designet er
stilrent og elegant og har et tidløst skandinavisk design.
Contura i61 er lidt af en kamelæon – den kan spille hovedrollen i dit hjem, eller smelte ind i
baggrunden som en statist. Contura i61 kan installeres både fristående i rummet eller op ad en
væg, og fordi brændkammeret er løftet til 57 centimeters højde, er ilden altid nærværende. Den
kan fås i hvid eller artstone naturel, sort- eller hvidlakeret stål eller i varmelagrende fedtsten. Ud
over at artstone tåler store varmevariationer, kan den også sagtens males, hvilket betyder, at du
kan få din brændeovn i hvilken som helst farve, du ønsker. Contura i61 findes også som indsats,
hvor du selv bestemmer indramningen, for at få dit hjem præcist som du ønsker det.
Men Contura i61 er mere end et smukt ydre, den er fuld af smarte funktioner. Den luksuriøse
lågeåbning gør ikke kun brændeovnen let at forelske sig i, den gør det også let at vedligeholde, da
det er lettere at komme til brændkammeret. Et nyt innovativt spjæld gør, at forbrændingsluften
kan reguleres med et enkelt greb, og på den måde give bedre kontrol over ilden. Brændeovnen
kan fås med brænderum, og takket være en ny monteringsteknik er brændeovnen også lettere at
installere.
- Contura i61 er et spændende resultat af samarbejdet med designbureauet Myra. Den viser,
hvordan vi kan benytte vores mange års innovative ingeniørkundskab og forene den med
moderne skandinavisk design for at udvikle en brændeovn, der er oppe i tiden og tilpasset ethvert
hjem, siger Catharina Björkman, Marketing Communication Manager hos Contura.
For billeder med høj opløsning og yderligere information kan du gå ind på
www.conturanewsroom.com
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Contura har fremstillet svenske brændeovne i hjertet af Småland siden 60’erne, og brændeovnene er et resultat af ægte, svensk
ingeniørkunst i forening med svensk moderne design.
Contura er nummer ét på det svenske marked for brændeovnsprodukter og en af de førende producenter i Europa. Contura er
en del af NIBE Group, der har 15.000 medarbejdere og en omsætning på over 22 mia. SEK.

