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En moderne klassiker. 
Med nye muligheter.
Contura i50 – en populær innsats i vår produktfamilie. Nå i oppdatert design, 

med flere nye smarte funksjoner som gjør det enda enklere å la den bli en del av 

hjemmet ditt.

Som innsats er Contura i50 svært enkel og fleksibel å installere og bygge inn der den 

passer best i hjemmet ditt. Vi tilbyr også innsatsen som en ferdig peis, Contura i51, 

med flere omrammingsalternativer – i lakkert stål, kleberstein eller Artstone. Lakkert 

stål er praktisk og gir et stilrent inntrykk. Kleberstein er en naturlig varmelagrende 

stein som gjør hvert ildsted unikt fordi marmoreringen varierer. Artstone er en 

formstøpt, slipt, fløyelsmyk betongstein som du bare finner hos Contura. Dette 

levende materialet gir også hver ovn en unik karakter. Alle materialer har sine fordeler, 

bare du vet hvilket av dem du kommer til å bli mest glad i.

Nyhet! 
Nå er Contura 

i51 også å 
få i Artstone 

Antrasitt
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Contura i51 Stål, hvit

3



Oppdatert i form 
og funksjon
Skjønnhet kommer innenfra

Nye Contura i50/i51 har fått en helt ny innside. Brennkammeret 

er nå kledd med materialet vermiculite, som i kombinasjon med 

en ny skålformet støpegodsbunn gir kammeret mer volum. Ilden 

kan ta plass, bli mer synlig og gi et sterkere inntrykk i rommet.

Ny vedboks

I tillegg til vedboksen som er 400mm bred kommer vi nå også 

med en vedboks som er 650mm bred (se omslag). Dybden og 

høyden er den samme som på eksisterende vedboks.

 

 

 

 

  
 400mm bred 650mm bred

Contura i51T Kleberstein
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Contura i51A Artstone, Naturell Contura i51A Artstone, Antrasitt
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Contura i50 innsats 

forside

Contura i50 innsats 

venstre side

Contura i50 innsats 

forside med innbyggingsramme
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Enkel å installere. 
Trygg å bruke.
Integrert tilluftssystem

Nye Contura i50/i51 kan utstyres med en skjult tilluftskanal (tilbehør) som er 

integrert med skorsteinen. Det betyr at innsatsen beholder sin fine design utvendig. 

Det er ikke nødvendig å ta tilluften gjennom yttervegg eller gjennom gulvet, noe 

som åpner for en friere plassering av ildstedet ditt. 

Fleksibel innbygging

Innsatsen Contura i50 er nå enda enklere å installere, slik at du raskt kan begynne å 

nyte den. Contura i50 fås med to forskjellige innbyggingsrammer – en av dem gjør 

det mulig å bygge en egen omramming som gjør den bredere nederst.
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En smartere 
måte å fyre på
Innovative egenskaper

Med høy virkningsgrad kan du være sikker på at du ikke trenger mye ved for 

å varme hjemmet ditt. Contura i50/i51 er nå også utstyrt med HR-glass som 

minimerer utslipp, og som reflekterer strålevarmen tilbake inn i brennkammeret. Det 

skaper en renere ild og gir også en bedre komfortvarme i hjemmet ditt.

Med den innebygde boost-funksjonen kan du ”redde” en glo som nesten har sloknet. 

Du åpner bare spjeldet til maks., så kommer det inn nytt oksygen fra undersiden og 

får fart i gloen, slik at du kan antenne ny ved.

 • Nominell effekt: 8 kW 

 • Virkningsgrad:  80 % 

 • Boost-funksjon 

 • HR-glass fra Contura

8



9



Spesifikasjoner

Contura i51 Stål, svart

Høyde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovekt (kg) 210

Maksimal vedlengde (cm) 50

Maksimal oppvarmingsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6-10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51 Stål, hvit

Høyde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovekt (kg) 210

Maksimal vedlengde (cm) 50

Maksimal oppvarmingsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6-10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51T Kleberstein

Høyde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovekt (kg) 345

Maksimal vedlengde (cm) 50

Maksimal oppvarmingsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6-10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i50 Innsats

Høyde (mm) 1645

Bredde (mm) 765

Dybde (mm) 485

Nettovekt (kg) 155

Maksimal vedlengde (cm) 50

Maksimal oppvarmingsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6-10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  
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Contura i51A Artstone, Antrasitt*

Høyde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovekt (kg) 285

Maksimal vedlengde (cm) 50

Maksimal oppvarmingsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6-10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51A Artstone, Naturell

Høyde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovekt (kg) 285

Maksimal vedlengde (cm) 50

Maksimal oppvarmingsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6-10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Contura i51A Artstone, Hvit

Høyde (mm) 1650

Bredde (mm) 770

Dybde (mm) 500

Nettovekt (kg) 285

Maksimal vedlengde (cm) 50

Maksimal oppvarmingsareal (m²) 150

Effekt (kW) 6-10

Virkningsgrad (%) 80

Energiklasse  

Nyhet!

*Her forekommer variasjon i fargenyansen
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Velkommen hjem 
til varmen.

Oppdag kosen 
med Contura.
Les mer om våre ovner på contura.eu

NIBE AB
Box 134

SE-285 23 Markaryd
Tlf. +46 (0)433 27 51 00

contura.eu

N
O

 539529 
Produksjon: C

ontura M
arkedskom

m
unikasjon 

Trykk: H
-Tryck 

Vi tar forbehold om
 eventuelle trykkfeil.


