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Nyhet!
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Inbyggd  
Tilluftsskorsten
Med tilluftsskorsten har du möjlighet till friare placering av din 
eldstad. Tilluften behöver inte tas via en yttervägg eller genom 
grunden eftersom den är inbyggd i skorstenen (tillval).

Dold tilluftskanal
Tilluftsskorstenen till Contura 500 Style och 800 Style är integrerad 
med kaminen (A), vilket innebär att tilluftskanalen är dold och 
kaminen behåller sin fina design utvändigt. När du väljer detta 
tilluftssystem följer en anpassad topp med i leveransen.

Tilluftsflödet
Pilarna på bilden (B) visar tilluftens flöde i kanalen.

Nyhet!



Contura 556 TL Style 

Tillgängliga modeller
 
 
 
 
 
 
 
 

Contura 500 Style

510 TL Style svart

510G TL Style svart

510G TL Style vit

556 TL Style svart

556G TL Style svart

556G TL Style vit

 
 
 
 
 
 
 

Contura 800 Style

810 TL Style svart

810G TL Style svart

810G TL Style vit

856 TL Style svart

856G TL Style svart

856G TL Style vit

890 TL Style svart

890G TL Style svart

890G TL Style vit

896 TL Style svart

896G TL Style svart

896G TL Style vit



NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. 0433 27 51 00
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Contura är helsvenskt
Design och produktutveckling av Conturas kaminer sker i Sverige, liksom monteringen 

av alla kaminens detaljer. Kaminerna kvalitets-kontrolleras 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.
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Tryck: Trydells 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


