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Byg pejsen, du 
drømmer om
Det har aldrig været lettere at skabe det perfekte ildsted til 

dit hjem. Contura COSI omramningssæt er fremstillet af et 

letvægtsmateriale, som let monteres omkring vores indsatse fra 

Contura i8 serien. Contura COSI findes i flere mål, hvilket lader 

dig bygge indsatsen, hvor du vil. Pladerne har en overflade, som 

let spartles og males. Med Contura COSI har det aldrig været 

lettere at tage skridtet til den perfekte pejs!



Kalciumsilikat – et 
sikker  t materiale 
med muligheder
Kalciumsilikat er et meget holdbart materiale, som kan tåle op til ca. 1000 °C og 

desuden er det let at bearbejde med standardværktøj. Contura COSI leveres 

som færdige byggesæt. Du sparer tid ved montering og har stor fleksibilitet ved 

placeringen af din pejs. Materialets varmeisoleringsevne gør, at du kan montere 

indsatsen direkte op ad en brændbar væg og i nærheden af brændbare materialer. 

Alt du skal bruge til montering medfølger i leverancen.



Kalciumsilikat – et 
sikker  t materiale 
med muligheder

Høj, glas på 3 sider. Lav, glas på 3 sider.Høj, glas på 2 sider, 
højre eller venstre.

Om COSI omramningssæt til 
kassette Ci8

Høje modeller er forberedt til en loftshøjde på 
2500 mm

Laveste loftshøjde er 2330 mm for høj model

Kan monteres direkte op ad brændbar væg takket 
være den indbyggede beskyttelsesvæg.

Ønsker du at forhøje med 600 mm kan du købe 
ekstra sæt som tilbehør

Diskret luftindtag til konvektionsluft forneden

Findes til alle Ci8-kassetter



Høj, glas på 3 sider

Højde (mm) 2480

Bredde (mm) 725

Dybde (mm) 450

Vægt (kg) ex. kassette 68 

Pris inkl kassette Ci8
Pris inkl kassette Ci8G

(19.992,-) 24.990,-
(21.592,-) 26.990,-

Høj, glas på 2 sider, højre eller venstre

Højde (mm) 2480

Bredde (mm) 835

Dybde (mm) 450

Vægt (kg) ex. kassette 78

Pris inkl kassette Ci8
Pris inkl kassette Ci8G

(20.312,-) 25.390,-
(21.912,-) 27.390,-

Lav, glas på 3 sider

Højde (mm) 1650

Bredde (mm) 725

Dybde (mm) 450

Vægt (kg) ex. kassette 55 

Pris inkl kassette Ci8
Pris inkl kassette Ci8G

(18.872,-) 23.590,-
(20.472,-) 25.590,-

Ekstraudstyr: Forhøjelsessæt 60 cm, gulvplade og 
tilslutning af udeluft.
 
Prisen inkluderer kalciumsilikatplader, kassette, skruer, 
spartelmasse, hjørnebeskyttelse, varmebestandig lim og 
ventilationsriste (maling medfølger ikke).

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

contura.eu

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 27 51 00
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