Pressemelding den 2. juni 2020

Contura i8 en peiskassett med muligheter
Nå kommer svenske Contura med en nyhet som gjør hjemmet litt koseligere, hver dag.
Contura i8 er en helt ny peiskassett som byr på ild og varme til alle og til alle sider. Den kan
settes inn i en eksisterende åpen peis eller være utgangspunktet når du bygger ditt helt
eget drømmehjem.
– Med Contura i8 er det lett å skape et hjerte i hjemmet der alle kan varme seg og finne
fellesskap og varme, sier Catharina Björkman, Marketing Communication Manager i
Contura.
Contura er en svensk produsent av peisovner i hjertet av Småland. Contura drives av
innovasjon og er i dag markedsledende på området i Europa, med en rekke designpriser bak
seg. Contura har også den høyeste kosfaktoren.
Årets store nyhet Contura i8 er en drøm for den kreative, fordi den kan tilpasses de fleste
miljøer. Med mulighet for sideglass på en eller begge sider, og dermed maksimal synlighet
for ilden, kan den lett bli midtpunktet i hjemmet. Den kan få en robust dør med innramming
i støpejern for en subtil design, eller en innramming i glass som forsterker inntrykket av den
store glassdøren og sidevinduene. Samtidig er Contura i8 den perfekte kassetten å sette inn i
en eksisterende åpen peis, fordi den gir samme gode følelse av varme og samme herlige
ildspraking og lys som åpen ild, bare uten gnistene.
Som alle Conturas peisovner har den nye peiskassetten
høy virkningsgrad og gir jevn varme. Conturas Clean
Burning System sprer varmen på innsiden av glassflaten
og gir dermed et renere glass.
Contura i8 er å få med støpejernsdør eller glassdør, og
med sideglass på en eller to sider kan den tilpasses på
uendelig mange måter.
Høyoppløselige bilder og mer informasjon finner du på
www.conturanewsroom.com
Kontaktpersoner hvis du vil vite mer:
Catharina Björkman, Marketing Communication Manager
Contura, tlf. +46 (0)70 190 04 26,
catharina.bjorkman@contura.se
Karin Pontén i Vår pr-byrå, tlf. +46 (0)708 66 66 31,
karin.ponten@varprbyra.se

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.

