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Contura i8 – en pejseindsats med muligheder
Nu kommer svenske Contura med en nyhed, der gør hjemmet lidt hyggeligere. Contura i8
er en helt ny pejseindsats til indbygning, som tilbyder ild og varme til alle, og i alle
retninger. Den kan sættes ind i et eksisterende ildsted eller være udgangspunktet, når du
bygger din helt egen drømmebolig.
– Med Contura i8 er det let at skabe et hjerte i hjemmet, hvor alle kan hygge sig og finde
fællesskab og varme, siger Catharina Björkman, Marketing Communication Manager hos
Contura.
Contura er en svensk brændeovnsproducent i hjertet af Småland. Contura drives af
innovation, og er i dag markedsførende på området i Europa, men har også en række
designpriser bag sig. Contura skaber hyggefaktor på højt plan.
Årets nyhed Contura i8 er en drøm for den kreative, da den kan tilpasses til de fleste miljøer.
Contura i8 kan nemt blive hjemmets midtpunkt, da der er mulighed for glas i 3 forskellige
retninger, så man kan se mest muligt af de hyggelige flammer. Den kan udstyres med en
robust låge med indramning af støbejern for et diskret design eller en indramning i glas, som
forstærker indtrykket af den store glaslåge og sideglassene. Samtidig er Contura i8 den
perfekte indsats at sætte i et åben pejs, da den giver den samme skønne fornemmelse af
varme indtryk som åben ild.
Som alle Conturas brændeovne har den nye indbygningskassette en høj virkningsgrad og
giver jævn varme. Conturas Clean Burning System gør, at
varmen spredes ud på glassets inderside og dermed giver et
renere glas.
Contura i8 kan fås med støbejernslåge eller glaslåge og med
glas i en, to eller tre retninger, og kan tilpasses på uendeligt
mange måder.
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 20 mia. SEK.

