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Contura 300
Contura i7

Hygge i stort 
format
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CONTURA 310

Flere variationer med 
Contura 300 og i7 
Har du det ligesom os – kan du heller aldrig få 
hygge nok? Så bør du stifte bekendtskab med 
brændeovnen Contura 300 og indsatsen i7. Her er 
der nemlig stort set uendelige variationsmuligheder 
for at bygge din brændeovn eller indsats præcis 
som du vil have den. Og husk: Der er plads til 
brændestykker på op til en halv meters længde. 
Hygge i stort format, som sagt.

1. Design og funktion 
indefra og ud.

2. Stort brændkam-
mer med plads til 
50 cm lange bræn-
destykker.

3. Bestem selv på 
hvilken side det 
praktiske, fritståen-
de brænderum skal 
stå (ekstraudstyr).

4. Widescreen-glas-
set, viser mest 
muligt af ilden.

5. Håndtag med  
Contura softshell.

6. Praktisk udtræks-
skuffe (ekstraudstyr) 
passer også til 
brænderum Medium.

Contura-brændeovne 
er mønsterbeskyttede, 
så du kan være sikker 
på, at design og 
funktion er unikke.
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CONTURA I7

Indbygning med 
variationer 
Contura i7 er indsatsmodellen i serien. 
Med i7 har du friheden til at udforme dit 
eget ildsted, præcis som du vil have det. 
Det kan placeres i et ildsted, som du selv 
udformer, eller som på billedet, en unik 
udtænkt løsning. Contura i7 er sort og 
findes med låge i glas eller støbejern.

Effekt 7 kW
Virkningsgrad 75 %
Opvarmer op til 120 m2

Vægt 100 kg 
Maks. brændelængde 50 cm

Brændeovnen til de 
indretningsglade
Contura 300 er det perfekte valg for 
dem, der selv vil bestemme, hvordan 
brændeovnen skal se ud. Vil du have en 
sort eller en hvid? Omramning i fedtsten 
eller artstone? Låge i støbejern eller glas? 
Vil du have brændeopbevaring? Du kan 
vælge mellem tre forskellige brænderum. 
Desuden er der en udtræksskuffe og 
andet smart tilbehør.

Artstone og fedtsten varmer længere  
 En omramning i artstone naturel eller 
fedtsten giver C300-serien et yderligere løft. 
Stenen giver mere eksklusivitet, samtidig 
med at den har en vigtig funktion: Den 
lagrer varme og holder temperaturen oppe 
i længere tid. 

CONTURA 310
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Contura 330

Small Medium Large

Brændeopbevaring 
efter dit hoved
Til Contura 330 kan du vælge et 
matchende brænderum. Brænderummet 
gør brændeovnen til et hyggeligt og 
praktisk møbel, som du bygger efter dine 
egne muligheder og ønsker.

Mix og match
Brænderummet findes i tre forskellige 
størrelser og kan placeres under eller ved 
siden af brændeovnen. Rummet findes 
også med udtræksskuffe, hvis du vil have 
skjult opbevaring i stedet for et åbent rum.

B 570 x H 375 x D 375 mm B 750 x H 375 x D 375 mm B 375 x H 850 x D 375 mm
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Vælg din favorit, og gør den 
personlig med det rette 
ekstraudstyr
Modellerne i Contura 300-serien og indsatsene i7 findes i mange 
varianter. Vælg din favorit, og kombiner med en eller flere dele af 
vores designtilpassede og praktiske ekstraudstyr.

Ci7 – Støbejernslåge med stålramme

C310 – Støbejernslåge, Sort stål

C320T – Støbejernslåge, Fedtsten

C310G – Glaslåge, Sort stål

C320A – Støbejernslåge, Artstone naturel

C310G Hvid – Glaslåge, Hvidt stål

C320AG – Glaslåge, Artstone naturel

C330G – Glaslåge, Lav, sort stål

Ci7G – Glaslåge med stålramme

Indsats Contura i7 – Sort

Fritstående modeller i Contura 300-serien

Brænderummene i sort stål kan placeres 
liggende under C330 eller op ad siden på 
C310 og C320. I liggende brænderum kan 
du have brændestykker på op til 50 cm. 

Kogeplade. En kogeplade giver din bræn-
deovn en ekstra funktion.

Udelufttilslutning. Funktion til at tage for-
brændingsluft udefra, velegnet til moderne 
huse med ventilationssystem og undertryk 
i boligen.

Gulvplade sort glas. Glasset giver 
brændeovnen en moderne og elegant stil.

C320TG – Glaslåge, Fedtsten

Effekt 7 kW
Virkningsgrad 75 %
Opvarmer up to 120 m2

Vægt
Ci7 100 kg
C310 130 kg
C320A 175 kg
C320T 190 kg
C330 115 kg

Udtræksskuffe. Praktisk og rummelig 
kasse, der placeres under brændeovnen 
eller i Medium brænderum. Kun sort stål.
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Placer og installer din 
brændeovn rigtigt
For at fyre sikkert er det vigtigt, at brændeovnen 
placeres i korrekt afstand fra brændbare vægge. 
Her er der målskitser til installationen. Tøv ikke 
med at spørge din forhandler til råds – de kan 
også guide dig til passende installationshjælp.

Spar penge, skift til 
en ny brændeovn

Har du en gammel brændeovn eller pejs derhjemme?  
Så er der flere gode grunde til at udskifte den med 
en ny.
Præcis ligesom biler, køleskabe og vaskemaskiner bliver 
mere og mere energieffektive, udvikles brændeovne 
også. En moderne brændeovn eller indsats lukker 
halvt så meget kuldioxid og støv ud som en gammel*. 
Desuden er virkningsgraden meget højere, dvs. du 
får endnu mere varme ud med en mindre mængde 
brænde.

Moderne brændeovne er bedre for miljøet.
En ny brændeovn…

…mindsker miljøudslippet med op til 80 procent*
…mindsker brændeforbruget med op til 50 procent*
…er klimaneutral
…viser mere ild.

*Kilde: Energimyndigheten i Sverige
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For en hyggeligere verden
Vi har en lang tradition for innovation inden for design og teknik. Når du 
vælger Contura, kan du derfor regne med:  
Ren ild med naturlig varme i verdensklasse. Vores effektive forbræn-
dingsteknik giver maksimal varme og minimale udslip.  
Tryghed med svensk kvalitet. Vi fremstiller brændeovnene i Sverige 
med moderne metoder i kvalitetsmaterialer fra pålidelige leverandører.  
Tidløst design, formet efter din livsstil. Conturas design er gennem-
tænkt i hver detalje, og der er meget ekstraudstyr, så du kan finde 
præcis det, der passer dig.

contura.eu
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