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En modern klassiker. 
Med nya möjligheter.
Contura i50 – en populär insats i vår produktfamilj. Nu i uppdaterad design, 

med flera nya smarta funktioner som gör det ännu enklare att låta den bli en del 

av ditt hem.

Som insats är Contura i50 mycket enkel och flexibel att installera och bygga in där 

den passar bäst i ditt hem. Vi erbjuder också insatsen som färdig eldstad, Contura 

i51, med flera omramningsalternativ – i lackerad plåt, täljsten eller Artstone. Den 

lackerade plåten är både praktisk och ger ett stilrent intryck. Täljsten är en naturligt 

värmelagrande sten som gör varje eldstad unik eftersom ådringen varierar. Artstone 

är en formgjuten, slipad, sammetslen betongsten som du bara hittar hos Contura. 

Även detta levande material ger varje kamin en unik karaktär. Alla material har sina 

fördelar, bara du vet vilket du kommer älska mest.

Nyhet! 
Nu finns 

Contura i51 
även i Artstone 

Antracit
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Contura i51 Stål, Vit
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Uppdaterad form 
och funktion
Skönhet kommer från insidan

Nya Contura i50/i51 har fått en helt ny insida. Brännkammaren är 

nu klädd med materialet vermiculite, som i kombination med en 

ny skålformad gjutgodsbotten ger kammaren mer volym. Elden 

kan ta plats, bli mer synlig och ge ett starkare intryck i rummet.

Nytt vedfack

Som ett komplement till vedfacket som är 400mm brett 

introducerar vi även ett vedfack med bredden 650mm. Djup och 

höjd på 500mm är samma som på det befintliga vedfacket.

 

 

 

 

  
 400mm bredd 650mm bredd

Contura i51T Täljsten
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Contura i51A Artstone, Naturell Contura i51A Artstone, Antracit
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Contura i50 insats 

framsida

Contura i50 insats 

vänster sida

Contura i50 insats 

framsida med inbyggnadsram
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Enkel att installera. 
Trygg att använda.
Integrerat tilluftssystem

Nya Contura i50/i51 kan utrustas med en dold tilluftskanal (tillbehör) som är 

integrerad med skorstenen, vilket innebär att insatsen behåller sin fina design 

utvändigt. Tilluft behöver inte tas genom yttervägg eller genom grunden, vilket ger 

dig möjlighet till friare placering av din eldstad. 

Flexibel inbyggnad

Insatsen Contura i50 är nu ännu enklare att installera och du kan snabbt börja 

njuta av den. Contura i50 finns med två olika inbyggnadsramar – en av dem gör det 

möjligt att bygga en egen omramning som gör den bredare nedtill.
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Ett smartare 
sätt att elda
Innovativa egenskaper

Med hög verkningsgrad kan du vara säker på att du inte behöver mycket ved för att 

värma ditt hem. Contura i50/i51 är nu också utrustad med HR-glas, som minimerar 

utsläpp och som reflekterar strålningsvärmen tillbaka in i brännkammaren. Det 

skapar  en renare eld och ger också en bättre komfortvärme i ditt hem.

Med den inbyggda boost-funktionen kan du ”rädda” en glöd som slocknat nästan 

helt. Du öppnar bara spjället till max, nytt syre kommer in i kaminen, som sätter fart 

på glöden så att du kan antända ny ved.

 • Nominell effekt: 8 kW 

 • Verkningsgrad:  80% 

 • Boostfunktion 

 • HR-glas från Contura
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Specifikationer

Contura i51 Stål, Svart

Höjd (mm) 1650

Bredd (mm) 770

Djup (mm) 500

Nettovikt (kg) 210

Maximal vedlängd (cm) 50

Maximal uppvärmningsyta (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Verkningsgrad (%) 80

Energiklass  

Contura i51 Stål, Vit

Höjd (mm) 1650

Bredd (mm) 770

Djup (mm) 500

Nettovikt (kg) 210

Maximal vedlängd (cm) 50

Maximal uppvärmningsyta (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Verkningsgrad (%) 80

Energiklass  

Contura i51T Täljsten

Höjd (mm) 1650

Bredd (mm) 770

Djup (mm) 500

Nettovikt (kg) 345

Maximal vedlängd (cm) 50

Maximal uppvärmningsyta (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Verkningsgrad (%) 80

Energiklass  

Contura i50 Insats

Höjd (mm) 1645

Bredd (mm) 765

Djup (mm) 485

Nettovikt (kg) 155

Maximal vedlängd (cm) 50

Maximal uppvärmningsyta (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Verkningsgrad (%) 80

Energiklass  
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Contura i51A Artstone, Antracit*

Höjd (mm) 1650

Bredd (mm) 770

Djup (mm) 500

Nettovikt (kg) 285

Maximal vedlängd (cm) 50

Maximal uppvärmningsyta (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Verkningsgrad (%) 80

Energiklass  

Contura i51A Artstone, Naturell

Höjd (mm) 1650

Bredd (mm) 770

Djup (mm) 500

Nettovikt (kg) 285

Maximal vedlängd (cm) 50

Maximal uppvärmningsyta (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Verkningsgrad (%) 80

Energiklass  

Contura i51A Artstone, Vit

Höjd (mm) 1650

Bredd (mm) 770

Djup (mm) 500

Nettovikt (kg) 285

Maximal vedlängd (cm) 50

Maximal uppvärmningsyta (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Verkningsgrad (%) 80

Energiklass  

Nyhet!

*Här förekommer variation i färgtonen
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Välkommen hem 
till värmen.

Upptäck myset 
med Contura.
Läs mer om våra kaminer på contura.eu

NIBE AB
Box 134

SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 27 51 00

contura.eu

SE 539528 
Produktion: C

ontura M
arknadskom

m
unikation 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


