
Välkommen hem 
till värmen 

KASSETTER
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Det finns inget 
mysigar e än en 
värmand e brasa.
Det vet alla vi som lever där det finns höst, vinter 
och vår. Men värmen från elden är inte bara en 
mysfaktor som väcker djupa känslor av trygghet 
och gemenskap. Det är också en klok och modern 
lösning som hushåller med både dina och naturens 
resurser.



Det är livskvalitet, helt enkelt.
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Mys med rent samvete
När du eldar med ved sparar du både pengar och gör en insats för miljön. Med modern 

och effektiv förbränningsteknik minskar utsläpp av partiklar och den koldioxid som 

bildas tas upp i motsvarande mängd när nya träd växer. Contura tillhör världens mest 

effektiva braskaminer med utsläppsnivåer som är lägre än svenska och internationella 

gränsvärden.

Vi tänker miljö i alla led
Contura utvecklar hela tiden förbränningsteknik 
och design för att öka värmeeffekten. Den 
effektiva förbränningen visar att det mesta av 
energiinnehållet i veden omvandlas till värme i en 
modern Contura. Det innebär att rökutsläppen 
blir mycket små eftersom energin utnyttjas till 
värme i rummet istället för till varm rök utomhus.

God cirkulation för effektiv förbränning
Med slutet förbränningssystem tillförs förbrän-
ningsluft till kaminen genom kanaler från 
skorsten, yttervägg eller golv. Det ger en optimal 
och stabil förbränning som inte påverkar husets 
ventilation.

Minska vedförbrukningen
Visste du att med en modern kamin minskar 
vedförbrukningen med 50 procent? Dessutom 
minskar utsläppen med 90 procent.

Energimärkning
Energimärkningen ingår i EUs ramverk för att 
minska energiprodukters miljöpåverkan och hjälper 
dig att välja produkter med hög energieffektivitet. 
Braskaminer med energiklass A har hög verknings-
grad och därmed en låg driftskostnad. 
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Contura värdeord
Ren eld med naturlig värme i världsklass
Tänd kaminen och njut med gott samvete – den har låg miljöbelastning och 
är mycket ekonomisk. Conturas kaminer är CO2-neutrala tack vare effektiv 

förbrännings-teknik som ger utmärkt värmeekonomi och minimala utsläpp. 

Trygghet med svensk kvalitet
Conturas kaminer är tillverkade i Sverige i en av världens mest moderna 
kaminfabriker. Vi åtar oss också att minska miljöpåverkan och leva upp 
till mänskliga rättighete r samt god affärsetik. Vi följer högt ställda 

kvalitetsstandarder – i alla produktionssteg.

Tidlös design, formad för din livsstil
Ett hem kan se ut på många olika sätt. Det är därför vi har ett omfattande 
sortiment av tidlösa kaminer med snygg design och bra funktioner. Contura 
har kaminer som passar alla stilar.

Kvalitet, livskvalitet,
och mys
Hög kvalitet kännetecknar Contura genom hela livscykeln, från produktion 

till installerad eldstad – och under alla de år som den sprider ljus och 

värme i ditt hem. Vi på Contura är stolta över vår tradition av innovation 

inom både design och teknik. I varje eldstad lägger vi in en småländsk 

själ av hemkänsla, kvalitet och trygghet.
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Vi ville bevara känslan i det gamla huset vi köpte, men inte bo i ett 
museum. Att bevara den gamla stilen var självklart, men vi ville ge 
den gamla eldstaden en modern och diskret stil. Det ska synas att 
den är modern och har effektiv teknik! Den stora glasluckan gör 
att den vackra elden verkligen kommer till sin rätt. Värmeeffekten 
förvånade oss faktiskt, och det är en bonus att det är så miljövänligt 
att elda i den. 

Contura i4 Modern
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Gammal stil och modern 
design – det gillar vi!



Contura i5, dubbelluckor
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Gillestugan var faktiskt det första vi renoverade när vi flyttade in. 
Det är det bästa vi gjort, för nu har vi en riktig fristad när vi bygger 
om i andra delar av huset. Vi samlas kring brasan, och spisen blev 
bara snyggare med insats och galler. 

Fristad i uppgraderad 
gillestuga
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När vi hittade Contura i6 blev beslutet att bygga om den gamla 
murspisen enkelt. Nu har vi en design som passar oss, och dessutom 
en trevlig eld som ger energi och sparar pengar. 

Contura i6, ram och lucka i gjutjärn

Spara med stil
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Contura i7G, glaslucka

Bygg in med variation
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Contura i8G

Forma den som du vill
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Så väljer du en varm vän 
för livet
Funderar du på att uppgradera din öppna spis med 
en kassett eller en helt ny eldstad? 
Då har du kommi t rätt. 
Oavsett vilken Contur a du väljer kommer du att få en effekti v värmespridare 
som både ger glädje och sparar pengar på elräkningen.
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Välja design

Eldstäder från Contura uppskattas för att 
de visar mycke t av elden. Det gör flera av 
modellern a lätta att placera även i trånga 
utrymmen. Tack vare de stora glasen syns 
elden på de allra flesta modellern a från minst 
tre håll. 

Olika typer

Hur mycket av värmen ska eldstaden stå för? 
Finns en murstock eller ska en helt ny skor-
sten installeras? Är det den gamla murade 
öppna spisen som ska bli mer effektiv? Vill du 
ha en ny murspis men har ingen murstock? Vi 
har lösningar för alla typer av behov. 

Personlig stil

Med våra tillbehör ger du eldstaden din 
personlig a stil och anpassar den efter dina 
intressen och behov.

Alla tillbehör är naturligtvis tillverkade av 
Contura för Contura och passar eldstäderna 
perfekt.
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1.  Hög eldsynlighet 
Flera av Conturas modeller har generösa glas 
som visar mycket av elden. Kaminen är lätt att 
placera så att elden syns tydligt från flera håll 
i rummet. Våra symboler för eldsynlighet visar 
hur mycket en viss modell visar av elden. 

2.   Lucka av gjutjärn 
För att motstå påfrestningarna som uppstår 
i braskaminen i samband med de stora 
temperatursvängningarna, ska luckan vara 
tillverkad av formbeständigt gjutjärn. 

3.   Effektivast i test 
Verkningsgraden är förhållandet mellan den 
energi kaminen avger och den energi som 
tillförs i form av ved.  Conturas kaminer har en 
verkningsgrad på upp till 81 % vilket är en av 
de högsta på marknaden enligt oberoende 
tester. 

4.   Svensktillverkad med garanti 
Contura braskaminer är svenska 
kvalitetsprodukter utvecklade och tillverkade 
av NIBE AB. Vi ger fem års fabriksgaranti på 
alla kaminer. 

5.   Clean Burning System 
Den varma förbränningsluften spolas ut på 
glasytans insida och ger renare glas. Det gör 
att elden alltid är synlig i rummet. 

6.   Kraftfull konvektion 
Den svala rums luften sugs in på kaminens 
undersida, värms upp och stiger. Bara några 
minuter senare strömmar den varma luften ut 
i rummet. 

7.   CE-märkt 
Samtliga är CE-märkta vilket garanterar en 
säker produkt. 

8.   Enkel hantering 
Contura kaminer är utrustade med ett reglage 
för exakt effektreglering, vilket tillåter en enkel 
och precis styrning av förbränningen. Lucka, 
roster och asklåda är också lättåtkomliga på 
våra braskaminer. 

9.   Anpassad till Premodul skorsten 
Skorstenssystemet Premodul passar alla 
våra kaminer och nästan alla hus. Det är en 
brandsäker, CE-märkt produkt som finns för 
alla typer av anslutningar. Läs mer på sidan 91. 

10.   Flexibilitet 
Contura braskaminer finns i många varianter 
och modeller. Till flera av modellerna kan du 
välja höjd, färg och olika toppar för att ge 
kaminen din personliga stil. 

11.   Fläkt och värmelagring 
För maximalt effektiv uppvärmning går det att 
välja fläkt och olika värmelagrande egenskaper 
till flera av Conturas modeller.

12.   Många tillbehör 
Komplettera kaminen med ett eller flera 
tillbehör såsom bakugn, värmehylla, förvarings-
lucka, golvskydd i plåt eller glas. En vridplatta 
gör det möjligt att vrida kaminen för maximal 
eldsynlighet i rummet.

Goda egenskaper en kamin ska ha
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Contura kassetter

Kassetter för både gamla och nya 
murspisar
En öppen spis är mysig och trevlig, men dessvärre ger den inte så mycket 

värmeenergi till ditt hus. Öppen eld suger ut värmen ur rummet och du eldar 

bokstavligen för kråkorna. Med en kassett kan du skapa en egen stil och får 

garanterat bättre värmeekonomi. Du kan designa din egen eldstad eller enkelt 

passa in kassetten i den befintliga.

Med Contura kassetter kan du bevara den stil du redan har, eller skapa ett mer 

modernt uttryck. Vad du än väljer får du en naturlig uppvärmning med modern 

förbränningsteknik och generösa glas som visar mycket av elden. Med effektiv 

Clean Burning-teknik hålls glasen rena och elden synlig.

Contura är tillverkad med den senaste tekniken vilket innebär att den är mycket 

energieffektiv. Eldstaden är lätt att tända och når full effekt inom ett par 

minuter. Alla produkter från Contura är noggrant testade så att du kan elda 

med rent samvete och mycket nöje.

Ta vara på värmen!
Med en modern eldstad riskerar du inte att elda för kråkorna. Effektiv 

förbränningsteknik och luftsystem gör så att den omgivande  luften värms upp 

för att sedan strömma ut i rummet. Traditionella öppna spisar förbrukar istället 

uppvärmd rumsluft och låter den strömma ut genom skorstenen.
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Contura i6
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Contura i4 Modern, tresidig ram 

Omsorg om både design och 
teknik
Contura i4 Modern med tresidig ram i modern design smälter lätt 

in i ditt hem och är lättplacerad i eldstaden.

Specifikationer
Effekt 3-5 kW
Verkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Höjd 590 mm
Bredd 490 mm
Djup 380 mm
Vikt 71 kg 
Färg Svart, grå
Max vedlängd 25 cm
Energiklass 

Tillval: Borstat stålhandtag, varm-
luftsgaller, anslutningssats för uteluft
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Contura i4 Modern, fyrsidig ram 

Skönhet, värme och god 
teknik
Contura i4 ger den gamla eldstaden nytt liv med avskalad design, 

generöst glas och effektiv teknik.

Specifikationer
Effekt 3-5 kW
Verkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Höjd 635 mm
Bredd 490 mm
Djup 380 mm
Vikt 72 kg 
Färg Svart, grå
Max vedlängd 25 cm
Energiklass 

Tillval: Borstat stålhandtag, 
varmluftsgaller, anslutningssats för 
uteluft.



Lätt att passa in, lätt att tycka om
Contura i4 finns i två varianter: Modern fyrsidig ram för egen inbyggnad samt Modern tresidig 
ram för installation i en befintlig eldstadsöppning. Insatserna består av en konvektionsbox 
och en brännkammare. Konvektionsboxen är lätt att installera, justera och ansluta till 
skorstenen, antingen rakt uppåt eller i 45° vinkel snett bakåt. Det finns också möjlighet att 
ansluta uteluft till förbränningen. Brännkammaren dockas in i boxen och kan lyftas ut utan att 
skorstensinstallationen påverkas. Effektiv konvektionsteknik gör uppvärmningen snabb. 

Contura i4 Modern   Contura i4 Modern

Fyrsidig ram
För egen inbyggnad. Rektangulär 
gjutjärnsram (635x490 mm) med 
löstagbart handtag. Spjäll i över-
kanten. Roster och asklåda.  
Svart eller grå.

Tresidig ram
För installation i eldstadsöppning. 
Tresidig gjutjärnsram (590x490 
mm) med löstagbart handtag. Spjäll 
i överkanten. Roster och asklåda.  
Svart eller grå.
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Varmluftsgaller
inbyggnadsmått 255x130 mm,

genomsläppsarea 150 cm²
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Mer information finns i installationsanvisningen.

Contura i4 Modern, 3-sidig ram

Contura i4 Modern, 4-sidig ram
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Contura i5, panoramalucka 

Rena linjer och stora glas
Contura i5 med panoramalucka ger elden stor plats. De rena 

linjerna smälter väl in i din hemmiljö.

Specificationer
Effekt 3-9 kW
Verkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Höjd 480 mm
Bredd 550 mm
Djup 433 mm
Vikt 77 kg 
Färg Svart, grå
Max vedlängd 35 cm
Anslutningsdiameter 125 mm
Energiklass 

Tillval: Lamellgaller, varmlufts-
galler, anslutningssats för uteluft, 
skorstensanslutning.
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Contura i5, dubbellucka 

Gör det vackert hemma
Contura i5 med dubbel lucka passar även utmärkt i 
hörnspisar där en större lucka tar för stor plats. Med 
lamellgaller förstärks det moderna uttrycket.

 

Specificationer
Effekt 3-9 kW
Verkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Höjd 480 mm
Bredd 550 mm
Djup 433 mm
Vikt 77 kg 
Färg Svart, grå
Max vedlängd 35 cm
Energiklass 

Tillval: Lamellgaller, varmluftsgaller, anslutningssats för 
uteluft, skorstensanslutning.

Contura i5L, panorama med korta ben 

En engelsk tradition
Gillar du engelsk design, välj korta ben till din 
Contura i5 och behåll stilen.

 

Specificationer
Effekt 3-9 kW
Verkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Höjd 563 mm
Bredd 550 mm
Djup 433 mm
Vikt 77 kg 
Färg Svart, grå
Max vedlängd 35 cm
Energiklass 

Tillval: Varmluftsgaller, anslutningssats för uteluft, 
skorstensanslutning.

Contura i5  27
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God design från insidan och ut

Lättåtkomligt reglage. Snabb upp-
värmning med hög temperatur eller 
långsam värme med lägre förbrän-
ning? Välj själv, effekten regleras 
enkelt.

Anslutning för uteluft 
Contura i5 kan kompletteras med 
tilluftsats. Då tas förbränningsluften 
utifrån. 

Skorstensanslutning

Som tillbehör finns en produkt anpassad 
och flexibel anslutningssats i rostfritt 
stål för säker och funktionell anslutning 
till skorstenen. Med den kan tillkopp-
lingen till skorstenen utföras innan 
kassetten lyfts på plats och ansluts.

Stora glasytor. Största, möjliga glas-
yta gör att elden syns ordentligt. Ett 
tvåkammarspjäll gör att insatsen brin-
ner rent och glasen hålls fria från sot.

Gjutjärnslucka. Luckan i gjutjärn ger 
den stabilitet och värmetålighet som 
krävs. Välj mellan modern panorama-
lucka eller klassisk dubbellucka.

Varmluftsgaller
inbyggnadsmått 255x130 mm,

genomsläppsarea 150 cm²

Lamellgaller, kort
550x200 mm

(går att bygga på/öka 
vid behov)

Lamellgaller, 
maxhöjd 630 mm, 

maxbredd 1000 mm

Ben. Contura i5 kan kompletteras 
med korta ben för den som tycker 
om engels k design (tillval). 

Lamellgaller. Spisöppningar större 
än insatsens mått kan täckas med 
ett matchande lamellgaller (tillval). 
Det är enkelt att kapa till perfekta 
mått och att montera. Endast till 
Contura i5.

Integrerade handtag. Luckan öpp-
nas lätt med det infällda handtaget i 
nederkant av kassetten.



Stil och effekt i varje miljö
Contura i5 är avsedd att installeras i befintliga 
eldstadsöppningar. Välj mellan panoramalucka eller 
dubbellucka samt svart eller grå färg. Insatsen är lätt att 
installera, justera och ansluta till skorstenen, antingen 
rakt uppåt, rakt bakåt eller i 45° vinkel snett bakåt. Det 

finns också möjlighet att ansluta uteluft till förbränningen. 
Insatsen kan lyftas ut utan att skorstensinstallationen 
påverkas. Effektiv konvektionsteknik ger snabb uppvärmning, 
som enkelt regleras med reglage under luckan.

Panorama. För installation i eldstadsöppning. 
Passa r de flesta öppna spisar. Handtaget är 
integrerat i luckan och spjällreglaget är lättåt-
komligt på framsidan. 
Svart eller grå.

Dubbel. För installation i eldstadsöppning. Passar de flesta 
öppna spisar, men framför allt i hörnspisar där stödjärn finns, 
kan det vara ett hinder med stora luckor. Handtagen är 
integrerade i luckan och spjällreglaget är lättåtkomligt på 
framsidan. Svart eller grå.

Rökuttag bakåt (tillval) Rökuttag uppåt (tillval) Rökuttag 45° bakåt (standard)
Anslutningsstos Ø125 mm

Runt insatsen måste det finnas möjlighet för luft att cirkulera.
Mer information finns i installationsanvisningen.
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Contura i5
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Contura i6G, glaslucka 

En stil för varje miljö och 
värme för den sparsamme
Contura i6 är ett enkelt val för dig som har egna 
idéer om hur murspisen ska se ut, och vill bygga 
en ny eldstad. Denna lucka är helt i glas med 
infällt handtag i svart gjutjärn. Insatsens ram är av 
gjutjärn.

Specificationer
Effekt 3-7 kW
Nominell effekt 5 kW
Verkningsgrad 78 %
Värmer upp till 120m2

Höjd 505 mm
Bredd 595 mm
Djup 405 mm
Vikt 80 kg 
Färg Svart
Max vedlängd 35 cm
Anslutningsdiameter 125 mm
Energiklass 

Tillval: Varmluftsgaller, anslutningssats för uteluft, 
skorstensanslutning.

Contura i6, gjutjärnslucka 

Med inbyggd valfrihet 
Contura i6 har två olika luckor att välja bland för 
att du ska få den känsla och det uttryck du vill ha 
i ditt hem. Att den är själv låsande ger dig en extra 
trygghet. Vi har också byggt in tekniska finesser i 
insatsen, som justerbara skruvar för att få insatsen 
plan och förberett för uteluft för att göra installa-
tionen så smidig som möjligt.

 

Specificationer
Effekt 3-7 kW
Nominell effekt 5 kW
Verkningsgrad 78 %
Värmer upp till 120m2

Höjd 505 mm
Bredd 595 mm
Djup 405 mm
Vikt 80 kg 
Färg Svart
Max vedlängd 35 cm
Anslutningsdiameter 125 mm
Energiklass 

Tillval: Varmluftsgaller, anslutningssats för uteluft, 
skorstensanslutning.
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Bygg nytt eller bygg in
Contura i6 är särsklit lämplig för dig som själv vill utforma din eldstad. Välj mellan ram i gjutjärn och 
infällt gjutjärnshandtag, infällt handtag i svart gjutjärn.

Ram och lucka i gjutjärn
Lucka med ram av gjutjärn och infällt 
handtag i gjutjärn. Insatsens ram är i 
gjutjärn.

Ram i gjutjärn och lucka i glas, 
svart handtag
Lucka helt i glas med infällt handtag 
i svart gjutjärn. Insatsens ram är i 
gjutjärn.

Rökuttag uppåtRam och lucka i gjutjärn alt.
ram i gjutjärn och lucka i glas

Måttskiss ovanifrån

Rökuttag bakåt
Anslutningsstos Ø125 mm
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Varmluftsgaller
inbyggnadsmått 255x130 mm,

genomsläppsarea 150 cm²

Contura i6

Runt insatsen måste det finnas möjlighet för luft att cirkulera.
Mer information finns i installationsanvisningen.
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Contura i7, gjutjärnslucka 

Bygg in med variation
Med Contura i7 har du friheten att utforma din egen eldstad, 
precis som du vill ha den. Den kan placeras in i en eldstad 
som du själv utformar eller som på bilden, en egen uttänkt 
lösning. 
Contura i7 är svart och med lucka i gjutjärn.

Specificationer
Effekt 7 kW
Nominell effekt 5 kW
Verkningsgrad 77 %
Värmer upp till 120m2

Höjd 585 mm
Bredd 775 mm
Djup 360 mm
Vikt 100 kg 
Färg Svart
Max vedlängd 50 cm
Anslutningsdiameter 150 mm
Energiklass 

Tillval: Varmluftsgaller, avlastnings-
panel Premodul, anslutningssats 
för uteluft, skorstensanslutning för 
murad spis.
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Contura i7G, glaslucka 

Lucka i glas för ett 
modern t intryck
Vill du ha en mer modern look på din nya eldstad, 
välj lucka i glas. Eld och glas skapar en spännande 
känsla tillsammans.

Specificationer
Effekt 7 kW
Nominell effekt 5 kW
Verkningsgrad 77 %
Värmer upp till 120m2

Höjd 585 mm
Bredd 775 mm
Djup 360 mm
Vikt 100 kg 
Färg Svart
Max vedlängd 50 cm
Anslutningsdiameter 150 mm
Energiklass 

Tillval: Varmluftsgaller, avlastningspanel Premodul, 
anslutningssats för uteluft, skorstensanslutning för murad 
spis.

Contura i7
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Contura i8G, glaslucka, glas båda sidor 

Forma den som du vill
Contura i8 ger dig ännu större frihet när du utformar ditt hem 
och din eldstad. Kassetten finns i varianter med sidoljus på 
båda sidorna, alternativt endast högra eller vänstra sidan. Du 
kan välja en lucka med inramning av gjutjärn (i8) för en robust 
och subtil design, eller inramning av glas (i8G) som förstärker 

intrycket av den generösa glasluckan och sidoljusen.

Specificationer
Effekt 5-9 kW
Verkningsgrad 77 %
Värmer upp till 120m2

Höjd 530 mm
Bredd 735 mm
Djup 365 mm
Vikt 100 kg
Färg Svart
Max vedlängd 50 cm
Anslutningsdiameter 150 mm
Energiklass 

Tillval: Täckgaller, varmlufts galler, 
anslutnings sats för uteluft, 
skorstensanslutning.
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Contura i8, gjutjärnslucka, glas höger sida  

Välj hur du vill se din eld
Vill du skapa en egen lösning och se elden från flera 
håll? Med Contura i8 kan välja sidoljus från vilken 
sida du vill, höger eller vänster. 

Specificationer
Effekt 5-9 kW
Verkningsgrad 77 %
Värmer upp till 120m2

Höjd 530 mm
Bredd 735 mm
Djup 365 mm
Vikt 100 kg 
Färg Svart
Max vedlängd 50 cm
Anslutningsdiameter 150 mm
Energiklass 

Tillval: Täckgaller, varmluftsgaller, anslutningssats för 
uteluft, skorstensanslutning.
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NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. 0433 27 51 00
contura.se

Contura är helsvenskt
Design och produktutveckling av Conturas kaminer sker i Sverige, liksom 

monteringen av alla kaminens detaljer. Kaminerna kvalitetskontrolleras innan 

de lämnar fabriken i Markaryd. Därmed har vi full kontroll över kvaliteten i 

produktionens alla led. Vi månar om att  kaminerna ska vara anpassade efter 

moderna hem och förhållanden. Vi märker med stolthet våra kaminer ”Made 

in Sweden”.

En smålänning som 
värmer Europa
Contura kaminer och Premodul skorstenar tillverkas av NIBE i Markaryd i 

Småland. Att hushålla med tillgångarna har alltid varit en självklarhet i 

Småland och därför är vår tillverkning modern, resurssnål och effektiv. 

Kvalitetstänkandet genomsyrar produktionens alla led i vår fabrik som är 

Europas största och mest moderna tillverkare av kaminer och skorstenar. 

Våra produkter säljs över hela Europa och uppskattas för sin tidlösa design, 

effektivitet och höga kvalitet.

SE 539302 
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Tryck: Trydells 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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