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En moderne klassiker. 
Med nye muligheder.
Contura i50 – en populær indsats i vores produktfamilie. Nu i opdateret design 

med flere nye, smarte funktioner, som gør det endnu lettere at gøre den til en 

del af dit hjem.

Som indsats er Contura i50 meget let og fleksibel at installere og placere, hvor 

den passer bedst i dit hjem. Vi tilbyder også indsatsen som færdigt ildsted, 

Contura i51, med flere omramningsalternativer – i lakeret stål, fedtsten eller 

Artstone. Lakeret stål er både praktisk og giver et stilrent udtryk. Fedtsten 

er en naturligt varmelagrende sten, som gør hver brændeovn unik, eftersom 

åretegningen varierer. Artstone er en formstøbt, slebet, fløjlsglat betonsten, som 

du kun finder hos Contura. Også dette levende materiale giver hver brændeovn 

en unik karakter. Hver ovn har sine egne fordele, og kun du ved, hvilken model du 

vil komme til at holde mest af.

Nyhed! 
Nu findes 

Contura i51 
også i Artstone 

Antracit
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Contura i51 Stål, Hvid
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Opdateret form 
og funktion
Skønhed kommer indefra

Nye Contura i50/i51 har fået et helt nyt indre. Brændkammeret 

er nu beklædt med materialet vermiculite, som i kombination 

med en ny skålformet støbejernsbund giver kammeret større 

rumfang. Flammerne kommer mere til deres ret, bliver mere 

synlige og skaber et stærkere udtryk i rummet. 

Nyt brænderum 

Som et supplement til brænderummet, som er 400 mm bredt, 

introducerer vi også et brænderum med en bredde på 650 

mm. Dybden og højden på 500 mm er den samme som på det 

eksisterende brænderum.

 

 

 

 

  
 400 mm bredd 650 mm bredd

Contura i51T Fedtsten
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Contura i51A Artstone, Naturel Contura i51A Artstone, Antracit

Nyhed!
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Contura i50 indsats 

forside

Contura i50 indsats 

venstre side

Contura i50 indsats 

forside med indbygningsramme
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Lettere at 
installere
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Let at installere. 
Sikker at benytte.
Fleksibel indbygning

Indsatsen Contura i50 er nu endnu lettere at installere, og du kan hurtigt blive 

glad for den. Contura i50 findes med to forskellige indbygningsrammer – den ene 

gør det muligt at bygge sin egen omramning, som gør den bredere forneden.

Contura i51 

forside
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placering af din 

brændeovn
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En smartere måde 
at fyre på
Innovative egenskaber

Med høj virkningsgrad kan du være sikker på, at du ikke bruger for store mængder 

brænde til at opvarme dit hjem. Contura i50/i51 er nu også udstyret med HR-glas, 

som minimerer udslip, og som reflekterer strålingsvarmen tilbage ind i brændkammeret. 

Det skaber en renere forbrænding og giver en mere komfortabel varme i dit hjem.

Med den indbyggede boost-funktion kan du ”redde” en glød, der næsten er gået 

helt ud. Du åbner bare spjældet til maks., ny ilt kommer ind i brændeovnen, hvilket 

sætter gang i gløderne, således at du kan få ild i nyt brænde.

 • Nominel effekt: 8 kW 

 • Virkningsgrad:  80 % 

 • Boost-funktion 

 • HR-glas fra Contura
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Specifikationer

Contura i51 Stål, Sort

Højde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovægt (kg) 210

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51 Stål, Hvid

Højde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovægt (kg) 210

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51T Fedtsten

Højde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovægt (kg) 345

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i50 Indsats

Højde (mm) 1645

Bredde (mm) 765

Dybde (mm) 485

Nettovægt (kg) 155

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  
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Contura i51A Artstone, Antracit*

Højde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovægt (kg) 285

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51A Artstone, Naturel

Højde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovægt (kg) 285

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51A Artstone, Hvid

Højde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovægt (kg) 285

Maks. brændelængde (cm) 50

Maksimalt opvarmningsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6–10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Nyhed!

*Her forekommer der variation i farvenuancen
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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

Tlf. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

D
K 539532 

Produktion: C
ontura M

arknadskom
m

unikation 
Tryk: Trydells 

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.


