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Brændeovn

i8

Nyhed!



Contura i8G

Nyhed!



Skab hjemmets hjerte
Se flere sider af ilden. 
Alle hjem er unikke. Og når du skaber dit drømmehjem, vil du også 
have dit ildsted på det perfekte sted. Vores nye indsats Contura i8 kan 
placeres de fleste steder i dit hus, og du kan selv designe ildstedet, 
eller bygge den ind i en eksisterende åben pejs. I sin nye udformning har 
vi nu givet Contura i8 generøse sideglas, glaspartier, som du kan få på 
den ene eller begge sider af indsatsen. Ilden bliver rummets naturlige 
blikfang og skaber et helhedsindtryk, som varmer både krop og sjæl.



Contura i8EFFEKT
7 KW

FLAMMESYNLIGHED  
  

SORT FARVE OPVARMNINGS- 
AREAL 120 M2

Contura i8

Udform den 
som du vil
Contura i8 giver dig endnu større frihed, når du udformer dit 

hjem og dit ildsted. Kassetten findes i varianter med sideglas 

i begge sider, eller alternativt kun i højre eller venstre side. 

Du kan vælge en låge med indramning af støbejern (i8) for et 

robust og diskret design eller indramning af glas (i8G) som 

forstærker indtrykket af den store glaslåge og sideglassene.
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AREAL 120 M2

Contura i8G

Contura i8G

Altid varmende 
og indbydende
Takket være sideglassene har den nye Contura i8 en højere 

flammesynlighed. Samtidig har ildstedet en høj virkningsgrad 

og ensartet varme. Vores Clean Burning System gør, at 

varmen spredes ud på glassets inderside og giver renere 

glas. Desuden gør de dobbelte sideglas det nemmere at 

holde ruden ren. Med Contura i8 har du et svenskproduceret 

kvalitetsprodukt som vil give dig glæde i mange år.



Contura i8/i8G

Højde (mm) 530

Bredde (mm) 735

Dybde (mm) 365

Nettovægt (kg) 100

Energiklasse A 

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 120

Effekt (kW) 7  Virkningsgrad (%) 77

Contura i8

Contura i8G

Glas begge sider Glas højre side Glas venstre side

Glas begge sider Glas højre side Glas venstre side
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Design og produktudvikling af Conturas 

brændeovne samt montering af alle 

brændeovnenes dele foregår i Sverige. 

Brændeovnene kvalitetskontrolleres, før 

de forlader fabrikken i Markaryd. Derfor 

har vi fuld kontrol over kvaliteten på alle 

produktionsstadier. Vi mærker med stolthed 

vores brændeovne ”Made in Sweden”.

Vores brændeovne kan allerede i dag leve op til 

de strenge krav i EU’s økodesigndirektiv for 2022. 

Målet er at mindske udslippene fra brændeovne. 

Vores brændefyrede produkter har energiklasse 

A og A+, hvilket giver dig en brændeovn med høj 

virkningsgrad og lave driftsomkostninger.

Hos Contura har vi øget hyggefaktoren i 

menneskers liv i over 50 år. Vi vil dele vores 

viden, for vi tror, at alle har bedre af at 

koble mere af i hverdagen.

Contura er nummer ét på det svenske marked 

for brændeovnsprodukter og er en af de førende 

producenter i Europa. Vi tilbyder brændeovne, 

ildsteder, indsatse og meget mere – i massevis 

af forskellige udførelser, således at du altid kan 

finde det bedste til dit hjem!

896G Style 690T Style

330G556G Style



Velkommen hjem i 
varmen.
Opdag hyggen med 
Contura.
Læs mere om vores brændeovne på contura.eu

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Sverige
Tel. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu
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Tryk: Trydells 
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.


