Pressemelding den 24 feb 2021

Nytt omrammingssett fra Contura gjør det
enkelt å bygge drømmeovnen
Med nye Contura COSI omrammingssett er det lett å plassbygge det perfekte ildstedet. Lettvektsmaterialet
monteres enkelt rundt Conturas i8-serie, og ildstedet kan til og med plasseres rett mot en brennbar vegg.
Platene kan bearbeides med standardverktøy og er enkle å sparkle og male.
– Det har aldri vært enklere å få drømmeovnen akkurat slik man vil ha den. Den kommer raskt til å bli
hjemmets hjerte og by på mange varme og koselige stunder, sier Catharina Björkman, Marketing
Communication Manager i Contura.

Fjorårets store nyhet var Contura i8, en fleksibel innbyggingskassett for innsetting i det eksisterende ildstedet.
Nå kommer et nyskapende omrammingssett som er så praktisk og greit at den mest nølende endelig kan ta
beslutningen om å installere drømmeovnen. Contura er en tradisjonell, svensk ovnsprodusent med stor
innovasjonsiver og stor kosfaktor. Selskapet har fått en rekke designpriser og er også markedsledende på
området i Europa.
Med nye Contura COSI omrammingssett er det enkelt å plassbygge det perfekte ildstedet, og det er svært lett å
plassere. Lettvektsmaterialet monteres enkelt rundt Conturas i8-serie, og ildstedet kan til og med plasseres rett
mot en brennbar vegg. Platene kan bearbeides med standardverktøy og er enkle å sparkle og male.
Contura COSI fås i flere størrelser, og variasjonsmulighetene er nesten uendelige. Omrammingssettet er i
kalsiumsilikat, et materiale som veier lite, som enkelt kan sparkles og males på, og som dessuten kan
bearbeides med vanlige verktøy. Materialet har en varmeisolerende evne som gjør at ildstedet også kan
plasseres direkte mot en brennbar vegg i nærheten av andre brennbare materialer.
– Dette er drømmeovnen som gjør det mulig å realisere drømmen, sier Catharina Björkman i Contura.
For høyoppløselige bilder og ytterligere informasjon, les mer 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 20 milliarder kroner.

