Pressmeddelande den 2 juni 2020

Contura i8 en braskassett med möjligheter
Nu kommer svenska Contura med en nyhet som gör hemmet lite mysigare, varje dag.
Contura i8 är en helt ny kassett för inbyggnad som bjuder på eld och värma åt alla, och åt
alla håll. Den går att sätta in i en befintlig eldstad eller vara utgångspunkten när du bygger
ditt alldeles egna drömhem.
– Med Contura i8 är det lätt att skapa ett hjärta i hemmet där alla kan värma sig och finna
gemenskap och värme, säger Catharina Björkman, Marketing Communication Manager på
Contura.
Contura är en svensk braskamintillverkare i hjärtat av Småland. Contura drivs av innovation
och är i dag marknadsledande på området i Europa men har också en rad designpriser
bakom sig. Contura har också högsta mysfaktorn.
Årets stora nyhet Contura i8 är en dröm för den kreativa då den går att anpassa till de flesta
miljöer. Med möjlighet till sidoglas åt tre håll för maximal synlighet av elden kan den lätt bli
hemmets medelpunkt. Den kan få en robust lucka av gjutjärn för en subtil design eller en i
glas som förstärker intrycket av den generösa glasluckan och sidoljusen. Samtidigt är
Contura i8 den perfekta kassetten att sätta i den befintliga eldstaden då den ger samma
sköna känsla av värme och samma härliga eldsprakande och ljus som en öppen eld, men
utan gnistor.
Som alla Conturas braskaminer har den nya
inbyggnadskassetten hög verkningsgrad och ger jämn
värme. Conturas Cleans Burning System gör att värmen
sprids på glasytans insida och därmed ger ett renare glas.
Contura i8 går att få med gjutjärnslucka eller glaslucka
och med glas åt ett, två eller tre håll och går att anpassa
på oändligt många sätt.
För högupplösta bilder och mer information, läs mer på
www.conturanewsroom.com
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Contura har tillverkat svenska braskaminer i hjärtat av Småland sedan 60-talet och braskaminerna är ett resultat av äkta
svensk ingenjörskonst i förening med svensk modern design.
Contura är marknadsledande i Sverige på brasvärmeprodukter och en av de ledande tillverkarna i Europa. Contura ingår i
NIBE Group, som har mer än 15 000 anställda och omsätter över 20 miljarder kronor.

