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Omrammingssett for peiskassett Ci8

COSI

Bygg ildstedet du
drømmer om
Det har aldri vært enklere å skape det perfekte ildstedet for
hjemmet ditt. Contura COSI omrammingssett er produsert av et
lettvektsmateriale som enkelt monteres rundt peiskassettene
våre i serien Contura i8. Contura COSI fås i flere dimensjoner,
slik at du kan plassbygge et ildsted der du vil. Platene har en
overflate som er enkel å sparkle og male. Med Contura COSI har
det aldri vært enklere å ta skrittet mot det perfekte ildstedet!

Kalsiumsilikat – et
trygt materiale med
muligheter
Kalsiumsilikat er et svært solid materiale som tåler opptil ca. 1000 °C, i tillegg er
det enkelt å bearbeide med standardverktøy. Contura COSI leveres som ferdige
byggesett. Du sparer tid på montering og har stor fleksibilitet i plasseringen av
ildstedet. Materialets varmeisolerende evne gjør at du kan montere ildstedet
direkte mot brennbar vegg og nært brennbare materialer. Alt du trenger for
montering inngår i leveransen.

Om COSI omrammingssett for
kassett Ci8
Høye modeller er klargjorte for takhøyde
2500 mm
Laveste takhøyde 2330 mm for høy modell
Kan monteres direkte mot brennbar vegg takket
være den innebygde beskyttelsesveggen.
Forhøyningssett 600 mm fås som ekstrautstyr
Diskret luftinntak for konveksjonsluft nederst
Fås til alle Ci8-kassetter

Høy, glass på 3 sider.

Høy, glass på 2 sider,
høyre eller venstre.

Lav, glass på 3 sider.

Detaljer
Høy, glass 3 sider

Høy, glass på 2 sider, høyre eller venstre

Høyde (mm)

2480

Høyde (mm)

2480

Bredde (mm)

725

Bredde (mm)

835

Dybde (mm)

450

Dybde (mm)

450

Vekt (kg) ex. insats
Pris inkl. kassett Ci8
Pris inkl. kassett Ci8G

68
(27.120:-) 33.900:(28.720:-) 35.900:-

Vekt (kg) ex. insats
Pris inkl. kassett Ci8
Pris inkl. kassett Ci8G

78
(27.120:-) 33.900:(28.720:-) 35.900:-

Lav, glass 3 sider
Høyde (mm)

1650

Bredde (mm)

725

Dybde (mm)

450

Vekt (kg) ex. insats
Pris inkl. kassett Ci8
Pris inkl. kassett Ci8G

55
(25.520:-) 31.900:(27.120:-) 33.900:-

Ekstrautstyr: Forhøyningssett 60 cm, gulvplate og
tilkobling uteluft.
Prisen inkluderer kalsiumsilikatplater, peiskassett, skruer,
sparkel, hjørnebeskyttelse, varmebestandig lim og
varmluftsgitter (maling følger ikke med).
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Tilkobling til
forbrenningsluft Ø65
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NO 539512-1 Produksjon: Contura Marknadskommunikation Trykk: Trydells Takk til Eldvarm og Affari of Sweden. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Velkommen hjem
til varmen.
Oppdag kosen
med Contura.
Les mer om våre peisovner på Contura.eu
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