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Nieuwe omlijstingskit van Contura maakt het
realiseren van een droomhaard eenvoudig
Met de nieuwe Contura COSI omlijstingskit is het opbouwen van de perfecte haard heel eenvoudig. Het
lichtgewicht materiaal kan eenvoudig worden aangebracht rond de inzethaarden uit de Contura i8-serie.
Zelfs direct tegen een brandbare wand. De platen zijn te verwerken met standaardgereedschap en kunnen
eenvoudig gestuukt en geschilderd worden.
– Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een droomhaard te realiseren. De haard wordt echt het hart van
het huis en staat garant voor urenlang warmte en gezelligheid, zegt Catharina Björkman, Marketing
Communication Manager bij Contura.

Het belangrijke nieuwe product van vorig jaar was de Contura i8, een flexibele inzethaard voor plaatsing in een
bestaande haard. Nu is er de innovatieve omlijstingskit waarmee iedereen eenvoudig een droomhaard kan
realiseren. Contura is een traditionele, Zweedse kachelproducent die staat voor innovatie en een hoge
gezelligheidsfactor. Het bedrijf heeft diverse designprijzen gewonnen en is marktleider in Europa.
Met de nieuwe Contura COSI omlijstingskit is het opbouwen van de perfecte haard heel eenvoudig. Het
lichtgewicht materiaal kan eenvoudig worden aangebracht rond de inzethaarden uit de Contura i8-serie. Zelfs
direct tegen een brandbare wand. De platen zijn te verwerken met standaardgereedschap en kunnen
eenvoudig gestuukt en geschilderd worden.
Contura COSI is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en de variatiemogelijkheden zijn bijna eindeloos. De
omlijstingskit is gemaakt van calciumsilicaat: een lichtgewicht materiaal dat eenvoudig gestuukt en geschilderd
kan worden en met standaardgereedschap te verwerken is. Het warmte-isolerende vermogen zorgt ervoor dat
de haard direct op een brandbare wand of in de buurt van brandbare materialen geplaatst kan worden.
– Dit is de droomhaard die dromen werkelijkheid laat worden, zegt Catharina Björkman van Contura.
Ga voor foto's in hoge resolutie en meer informatie naar www.conturanewsroom.com
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Contura produceert al sinds de jaren 60 Zweedse houtkachels in het hart van de Zweedse provincie Småland. De houtkachels
zijn het resultaat van echte Zweedse ingenieurskunst gecombineerd met modern Zweeds design.
Contura is in Zweden marktleider op het gebied van houtkachelproducten en is één van de toonaangevende producenten in
Europa. Contura is onderdeel van de NIBE Group met ruim 15.000 medewerkers en een omzet van ruim 20 miljard
Zweedse kronen.

