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Ny innovativ peisovn

Contura i61 gjør ilden til rommets hjerte
Contura i61 er peisovnen for deg som vil sette ilden i første rekke. Ovnen er signert
designbyrået Myra for svenske Contura og er en kompakt ovn med slank design og et
imponerende inntrykk. Generøse glasspartier i kombinasjon med en ekstra høy
plassering av brennkammeret, gjør at ilden får svært stor synlighet. Contura i61 fås i en
rekke forskjellige utførelser.
Contura i61 bygger på den større Contura i50, men er mindre og mer kompakt. Den store
glassdøren gir en luftig inntrykk, skyves oppover og skaper en helt spesiell widescreen-følelse.
Utformingen er stilren og elegant og har en tidløs skandinavisk design.
Contura i61 er litt av en kameleon – den kan spille hovedrollen i hjemmet ditt, eller føye seg fint
inn i bakgrunnen som en statist. Contura i61 kan installeres frittstående i rommet eller mot en
vegg, og fordi brennkammeret er løftet til 57 centimeters høyde, er ilden alltid tilstedeværende.
Den er å få i hvitt eller naturell artstone, svart- eller hvitlakkert stål eller i varmelagrende
kleberstein. I tillegg til at artstone tåler store varmevariasjoner, kan den også fint males over, slik
at du får peisen din i den fargen du selv ønsker. Contura i61 fås også som innsats, der du selv
bestemmer innrammingen for å få hjemmet ditt akkurat som du selv vil.
Men Contura i61 er mer enn et vakkert ytre, den er full av smarte funksjoner. Den eksklusive
døråpningen gjør ikke bare ovnen til noe som er lett å bli glad i, den gjør den også ekstra lettstelt,
fordi brennkammeret er enklere å nå. Et nytt, innovativt spjeld gjør at tilluften kan reguleres med
bare én regulator, slik at du får bedre kontroll over ilden. Peisen fås med vedrom, og en ny
monteringsteknologi gjør den enkel å installere.
- Contura i61 er et spennende resultat av samarbeidet med designbyrået Myra. Den viser hvordan
vi kan bruke vår lange, innovative ingeniørerfaring og forene den med moderne skandinavisk
design for å få en moderne peisovn, som er klar for å tilpasses et hvilket som helst hjem, sier
Catharina Björkman, Marketing Communication Manager hos Contura.
Høyoppløselige bilder og mer informasjon finner du på www.conturanewsroom.com
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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 er en del
av NIBE Group, som har mer enn 15 000 ansatte og en omsetning på over 22 milliarder kroner.

