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Contura i8: een inzethaard met mogelijkheden
Contura uit Zweden komt met een nieuw product dat het huis nog knusser maakt, iedere
dag weer. Contura i8 is een volledig nieuwe inbouwhaard die iedereen van alle kanten
vuur en warmte biedt. Deze kan worden geplaatst in een bestaande haard of het
uitgangspunt vormen bij het creëren van jouw droomhuis.
– Met de Contura i8 creëer je eenvoudig een centrale plek in jouw huis waar iedereen
warmte en gezelligheid vindt, zegt Catharina Björkman, Marketing Communication
Manager bij Contura.
Contura is een houtkachelfabrikant uit de Zweedse provincie Småland. Contura wordt
gedreven door innovatie, is toonaangevend in de branche in Europa en heeft daarnaast ook
diverse designprijzen gewonnen. Contura heeft bovendien de hoogste knusheidsfactor.
De Contura i8 is het belangrijkste nieuwe product dit jaar: het is een droom voor creatieve
mensen omdat deze haard in de meeste interieurs past. Met de mogelijkheid voor zijruiten
aan drie kanten voor een optimale zichtbaarheid van het vuur, kan deze haard echt het
middelpunt van het huis worden. De haard is leverbaar met een robuuste deur met een
omlijsting van gietijzer voor een subtiel design of een glazen omlijsting die de uitstraling van
de grote glazen deur en de zijruiten versterkt. Tegelijkertijd is de Contura i8 de perfecte
cassette voor plaatsing in een bestaande haard omdat deze dezelfde warmte, een
knisperend vuur en licht geeft als een open haard, maar dan zonder vonken.
Zoals alle houtkachels van Contura heeft de nieuwe inzethaard een hoog rendement en
geeft deze een gelijkmatige warmte af. Het Clean Burning System van Contura zorgt ervoor
dat de warmte wordt verspreid over de binnenkant van het
glas, waardoor het glas schoon blijft.
De Contura i8 is verkrijgbaar met een gietijzeren deur of
een glazen deur met glas aan één, twee of drie zijden en
kan op diverse manieren worden aangepast.
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.

