Kos i kubikk

Contura 300
Contura i7
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1. Design og funksjon
tvers igjennom.

Varier mer med Contura
300 og i7
Hører du til oss som aldri får nok kos? Da bør
du bli kjent med peisovnen Contura 300 og
innsatsen i7. Her får du nemlig så å si uendelig
med variasjonsmuligheter til å bygge ovnen eller
innsatsen din akkurat slik du vil ha den. Og ikke nok
med det, du får også plass til vedkubber på opptil
en halv meter. Kos i kubikk, som sagt.

2. Stort brennkammer
som rommer opptil
50 cm lange vedkubber.
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3. Bestem selv på
hvilken side det
praktiske frittstående vedrommet skal
stå (ekstrautstyr).

Conturas peisovner er
mønsterbeskyttet, så
du kan være sikker på
at design og funksjon
er unike.

4. Widescreen-glasset
viser maksimalt av
ilden.
5. Håndtak med
Contura softshell.
6. Praktisk uttrekksskuff (tilleggsutstyr)
passer også til
vedrom Medium.
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Contura 310

Contura i7

Peisovnen for deg
som liker å sette
sammen selv
Contura 300 er det perfekte valget for deg
som ønsker å bestemme selv hvordan
peisovnen skal se ut. Vil du ha en svart
eller en hvit? Omramming i kleberstein eller
artstone? Dør i støpejern eller glass? Vil
du ha vedrom? Du kan velge mellom tre
forskjellige vedrom. Dessuten har den en
uttrekksskuff og annet smart tilbehør.
Artstone og kleberstein
Med omramming i naturell artstone eller
kleberstein får C300-serien enda et løft.
Steinen gir mer ekslusivitet samtidig som
den er med på å holde temperaturen
oppe over lengre tid.

Bygg inn med
variasjon
Contura i7 er innsatsmodellen i serien.
Med i7 har du friheten til å utforme ditt
eget ildsted, akkurat slik du vil ha det.
Innsatsen kan plasseres i et ildsted som
du selv utformer, eller som på bildet, en
egenplanlagt løsning. Contura i7 er svart
og fås med dør i glass eller støpejern.

Effekt
Virkningsgrad
Varmer
Vekt
Maks. vedlengde

5–9 kW
75 %
opptil 120 m2
100 kg
50 cm
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Vedoppbevaring som
du vil ha den
Til Contura 330 kan du velge et matchende
vedrom. Vedrommet gjør peisovnen til et
koselig og praktisk møbel som du bygger
ut fra dine egne muligheter og ønsker.
Miks og match
Vedrommet fås i tre ulike størrelser og kan
plasseres under eller ved siden av ovnen.
Rommet fås også med uttrekksskuff hvis
du vil ha skjult oppbevaring i stedet for et
åpent rom.

Small
B 570 x H 375 x D 375 mm

Medium
B 750 x H 375 x D 375 mm

Large
B 375 x H 850 x D 375 mm
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Contura 330

Contura C330
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Velg din favoritt og gjør den
personlig med riktig tilbehør
Modellene i Contura 300-serien og innsatsene i i7 finnes i
mange varianter. Velg din favoritt og kombiner med et eller
flere av de designtilpassede og praktiske tilbehørene.
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Innsats Contura i7 – Svart

Ci7 – Støpejernsdør med ramme i stål

Frittstående modeller Contura 300-serien
Ci7G – Glassdør med ramme i stål

Vedrommet i svart stål kan plasseres
liggende under C330 eller mot siden på
C310 og C320. I liggende vedrom kan du ha
vedkubber på opptil 50 cm.

Kokeplate. En kokeplate gir ovnen din en
ekstra funksjon.

Uttrekksskuff. Praktisk og romslig skuff
som plasseres under ovnen eller i Medium
vedrom. Bare svart stål.

Effekt
Virkningsgrad
Varmer

C310 – Støpejernsdør, Svart stål

C310G – Glassdør, Svart stål

C310G Hvit – Glassdør, Hvit stål

Vekt
Ci7
C310
C320A
C320T
C330

C330G – Glassdør, Lav svart stål

Tilluftstilkobling. Funksjon for å ta tilluft
utenfra, egnet for moderne hus med ventilasjonssystem og undertrykk i boligen.
C320T – Støpejernsdør, Kleberstein

C320TG – Glassdør, Kleberstein

C320A – Støpejernsdør, Artstone naturell

C320AG – Glassdør, Artstone naturell

Gulvplate svart glass. Glasset gir ovnen en
moderne og elegant stil.

5–9 kW
75 %
inntil 120 m2

100 kg
130 kg
175 kg
190 kg
115 kg
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Contura 310/320

Brennbar vegg
Brennbar
vegg

Brennbart
tak
Brennbart tak
100
500
875

Ø150

140

C 350
65

85

80

Tilkobling til
forbrenningsluft Ø65

Brennbar vegg
Brennbar
vegg

20

240

Brennbart
tak
Brennbart tak

20

100

Brennbar vegg

585

370

100**
475

Contura 330
735

Har du en gammel peisovn eller et gammelt ildsted
hjemme?
Da er det flere gode grunner til å vurdere å bytte.
På samme måte som biler, kjøleskap og vaskemaskiner blir stadig mer energieffektive, utvikles også
peisovner. En moderne peisovn eller innsats slipper
ut halvparten så mye karbondioksid og partikler
som en gammel*. Dessuten er virkningsgraden
mye høyere, som vil si at du får mer varme ut av
mindre mengde ved.

1200

45

B 700

D 345

E 310

850

A 795

30

* Se installasjonsanvisning

Contura i7

190

375

375

100

2100

750

50

Brannmur av tegl

ellerav
betong
Brannmur
tegl eller betong

200

For å oppnå sikker fyring er det viktig at ovnen
plasseres i riktig avstand fra brennbar vegg. Her
finner du målskisser for installasjonen. Ikke nøl
med å rådspørre forhandleren, som også kan
veilede deg til egnet installasjonshjelp.

775

Spar penger,
bytt til ny peisovn

240

Plasser og installer
ovnen din riktig

100
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Moderne peisovner er bedre for miljøet.
En ny peisovn…

100
700

500
875

500

Ø150

7

500

** Bare toppmontering

45

Brennbart gulv
Brennbart
gulv

* Se installasjonsanvisning

50
190

65

B 420
C 105

30
1200

100

365

140

100

285

Tilkobling til
forbrenningsluft Ø65

eller betong
Brannmur
av tegl eller betong

375

A 515

Ikkebrennbart materiale, i innbyggingseksempelet består materialet av 100 mm
lettbetong
Brennbar vegg 20

...reduserer miljøutslippene med opptil 80 prosent*
...reduserer vedforbruket med opptil 50 prosent*
...er klimanøytral
...viser mer av ilden.

Brannmur av tegl

750

570

360
215

20

**

75

545

490

Ø150

Tilkobling til
forbrenningsluft Ø65

100**
475

Se mer utførlig beskrivelse i installasjonsveiledningen.

Contura 320A G

*Kilde: Energimyndigheten

NO 539427-1 Produktion: pyramid.se Tryck: Printfabriken Tack till Furninova och Axxx. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Vi gjør verden litt koseligere
Vi har lange tradisjoner for innovasjon innen design og teknologi. Når
du velger Contura, kan du derfor glede deg over følgende:
Ren ild med naturlig varme i verdensklasse. Vår effektive forbrenningsteknikk gir maksimal varme og minimale utslipp.
Trygghet med svensk kvalitet. Vi produserer ovnene i Sverige med
moderne metoder, i kvalitetsmaterialer fra pålitelige leverandører.
Tidløs design, utformet for din livsstil. Conturas design er gjennomtenkt ned til hver minste detalj, og det finnes mye tilbehør, slik at du
skal finne nøyaktig det som passer for deg.

NIBE AB

Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 75 100

contura.eu

www.varmefag.no

