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Integrert 
Tilluftsskorstein
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Nyhet!
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Integrert 
Tilluftsskorstein
Med tilluftsskorstein har du mulighet for friere plassering av 
ildstedet. Det er ikke nødvendig å hente tilluften via en yttervegg 
eller gulvet, i og med at den er innebygd i skorsteinen.

Skjult tilluftskanal
Tilluftsskorsteinen (bilde A) er integrert med ovnen. Det betyr 
at tilluftskanalen er skjult, og at ovnen beholder sin fine design 
utvendig. Når du velger dette tilluftssystemet, følger det med 
en tilpasset topp i leveransen. Skjult tilluft er tilgjengelig som 
ekstrautstyr for utvalgte Contura 500 Style og 800 Style modeller.

Tilluftsstrømmen
Pilene på bildet (B) viser gjennom-strømmingen av tilluft i kanalen.

Nyhet!



Contura 556 TL Style 

Tilgjengelige modeller
 
 
 
 
 
 
 
 

Contura 500 Style

510 TL Style svart

510G TL Style svart

510G TL Style hvit

556 TL Style svart

556G TL Style svart

556G TL Style hvit

 
 
 
 
 
 
 

Contura 800 Style

810 TL Style svart

810G TL Style svart

810G TL Style hvit

856 TL Style svart

856G TL Style svart

856G TL Style hvit

890 TL Style svart

890G TL Style svart

890G TL Style hvit

896 TL Style svart

896G TL Style svart

896G TL Style hvit
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Contura er helsvenskt
Design og produktutvikling av Conturas ovner finner sted i Sverige. Her 

monteres også alle detaljene på ovnen. Kvaliteten på ovnene blir kontrollert før 

de forlater fabrikken i Markaryd. Dermed har vi full kontroll på kvaliteten i alle 

produksjonsleddene. Vi sørger for at ovnene er tilpasset moderne hjem og forhold. 

Det er med stolthet at vi merker ovnene våre med ”Made in Sweden”. 

En smålending 
som varmer Europa
Contura-ovner og Premodul-skorsteiner produseres av NIBE i Markaryd i Småland. 

Å være nøysom har alltid vært en selvfølge i Småland. Dette gjenspeiles 

også i produksjonen vår som er moderne, ressursbesparende og effektiv. 

Kvalitetsbevisstheten gjennomsyrer alle leddene i fabrikken vår, som forøvrig 

er Europas største og mest moderne produsent av ovner og skorsteiner. Våre 

produkter selges over hele Europa og er kjent for sin tidløse design, effektivitet 

og høye kvalitet.
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Trykk: Trydells 
Vi tar forbehold om

 eventuelle trykkfeil.


