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Meer dan een 
kachel alleen

De nieuwe Contura is een moderne open 
haard, een stoer meubelstuk en zelfs een 
sculptuur. De haard is ontworpen voor grote 
ruimtes en sociale gelegenheden, in zuivere 
lijnen, glas en beton.

Met de nieuwe Contura haalt u een haard in 
huis, die helemaal bij de inrichting en de archi-
tectuur past. U kunt ervoor kiezen de inzet zelf 
in te metselen of onze kant-en-klare modules 
te gebruiken. Uw nieuwe haard is binnen een 
paar dagen aangebracht. 

De nieuwe Contura is in het Zweedse Små-
land met hart en ziel vervaardigd met de 
nieuwste technieken. De haard is gemak-
kelijk aan te steken, brandt binnen een 
paar minuten optimaal en is uitvoerig ge-
test zodat u met een schoon geweten en 
veel plezier kunt stoken. 

Kijk mee en laat u inspireren door drie ge-
zellige inrichtingen, bekijk alle modellen en 
lees alle informatie! 
 

Contura 21C

Maak een mooi, 
groot vuur dat 
lang brandt. Er 
is ruimte voor 
maar liefst 50 
cm lange hout-
blokken.
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In het moderne, stenen huis aan de zee is het ook genieten dankzij de haard. Hier geniet het stel van 
een ontspannend vrijetijdsleven, komt het tot rust en ontmoet er vrienden. Ze hebben zowel het 
huis als de wandhaard zelf ontworpen in zuivere lijnen, glas en beton. De grote, vrijstaande schoor-
steen is nu een vanzelfsprekende blikvanger en verzamelplaats. Wanneer het donker wordt, maken 
ze een mooi vuur van 50 cm lange houtblokken die lang branden. De glazen deur staat vaak open 
en de open haard straalt warmte en licht uit.

“Door de warmte, vrienden en de 
zee komen we hier zo vaak we 
kunnen.”

Contura i 10

DE BETONNEN OMLIJSTING MAAKT GEEN DEEL UIT VAN HET NIBE BRASVÄRME-ASSORTIMENT.4 5
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ny bild kommer

“Het vuur en het uitzicht werken als een 
magneet. Hier verblijven we.  De hele tijd.”

Voor dit gezin met kinderen, dat in een huis met grote, open ruimtes woont, was de haard de kers op 
de taart. Een kant-en-klare betonnen omlijsting met zwart front paste het beste bij de inrichting en de 
architectuur. Het nam slechts een paar dagen in beslag. Het gezin beschikt nu over een meubelstuk 
dat warmte, aangenaam licht en gezelligheid uitstraalt en dat bovendien de grens tussen de kamer en 
het terras doet vervagen. Hier zijn ze het meest te vinden, binnen of buiten. Kijkend naar de zonson-
dergang, gezellig samen met de kinderen, met vrienden en aan het diner. Alles in het mooie, warme 
schijnsel van het vuur.

Contura 11S



Een ruwe industrieruimte kreeg een opwaardering toen de verwarmingselementen werden vervan-

gen door een haard. Een aantal jonge designliefhebbers kregen een plek om te wonen, te werken en 

elkaar te ontmoeten. En een haard waarover wordt gesproken. Het effect van de geeloranje vlammen 

tegen het gitzwarte beton is spectaculair. Net zwarte magie. Door de donkere kleur schitteren de 

vlammen nog meer, als tegen een heldere avondlucht. Het is een mooie plek voor creatieve ontmoe-

tingen, muziek en een nachtelijke snack. Knus, maar toch stoer.

Contura 21C

“We wilden meer dan gewoon 
een haard. 
Een sculptuur, een statement, 
iets nieuws.”

KUNSTWERK VAN JÖRGEN WARING8 9
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Hieronder ziet u een overzicht waarmee u alle modellen, 

materialen en accessoires met elkaar kunt vergelijken.

Ga uit van de inzet (i10) en denk daarna over hoe de 

betonnen omlijsting eruit moet komen te zien. Vraag uw 

verkoper wat u nodig hebt om de door u gewenste func-

ties te krijgen. 

11C
Alle modellen

11A11S

i10
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Afmetingen 
inzet

Afmetingen 
met betonnen omlijsting

Houtvak Bijpassend betonnen houtvak, geschikt voor 
hout en andere opslag of om iets op te zetten.

Maak de kachel hoger Hebt u een hoog plafond, dan kan 
een hogere kachel mooi staan. In dat geval kunt u kiezen 
voor een verhogingsmodule.

Vloerbescherming Hebt u een vloer van hout of ander 
gevoelig materiaal, kies dan voor een vloerbescherming 
van zwart staal of ongekleurd glas.

Kleur De modules worden ongeverfd geleverd, zodat u 
ze in de door u gewenste kleur kunt verven.

De details maken het ontwerp
Door te kiezen voor speciale accessoires kunt u de stijl 
van de inrichting benadrukken. 
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 i 10 1315 785 515 215  11C 1620 1050 620 470 
 11S 1620 1050 620 450
 11A 1620 1050 620 450 

  Met hoge  
module 685   105  

Houtvak 465 610 620 130 
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21S

21Ci20

21A

Alle modellen

Hieronder ziet u een overzicht waarmee u alle model-

len, materialen en accessoires met elkaar kunt verge-

lijken.

Ga uit van de inzet (i20) en denk daarna over hoe de 

betonnen omlijsting eruit moet komen te zien. Vraag 

uw verkoper wat u nodig hebt om de door u gewenste 

functies te krijgen. 

20
Houtvak Bijpassend betonnen houtvak, geschikt voor 
hout en andere opslag of om iets op te zetten.

Maak de kachel hoger Hebt u een hoog plafond, dan kan 
een hogere kachel mooi staan. In dat geval kunt u kiezen 
voor een verhogingsmodule.

Vloerbescherming Hebt u een vloer van hout of ander 
gevoelig materiaal, kies dan voor een vloerbescherming 
van zwart staal of ongekleurd glas.

Kleur De modules worden ongeverfd geleverd, zodat u 
ze in de door u gewenste kleur kunt verven.

De details maken het ontwerp

Afmetingen 
met betonnen omlijsting

Door te kiezen voor speciale accessoires kunt u de stijl 

van de inrichting benadrukken. 
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 21C 1755 950 620 495 
 21S 1755 950 620 480
 21A 1755 950 620 480 

Hoge  
module 550   90  

Houtvak 465 465 620 105 

 i 20 1535 685 515 240 

Afmetingen 
inzet
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Brandt altijd efficiënt 
De nieuwe Contura heeft een uniek ontwikkeld systeem voor de aanvoer van lucht, 
dat de intensiteit en warmte van het vuur regelt. U krijgt een gelijkmatige, efficiënte 
en schone verbranding, van vonk tot as. 

HAARDDEUR
De deur kan worden geopend 
door deze omhoog te tillen. 
Om het glas aan de binnen-
kant schoon te maken, kan 
de deur aan de bovenkant ge-
makkelijk worden geopend.

STOKEN MET OPEN DEUR
Wilt u het knisperen van het 
vuur graag horen, open dan 
de deur, leun achterover en 
geniet.

LANGE HOUTBLOKKEN
Door de ruime inzet is het mo-
gelijk om te stoken met maar 
liefst 50 cm lange houtblok-
ken. U krijgt een mooi, groot 
vuur dat lang brandt.

Goed om te weten
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Met deze techniek kan een enkele 
klep ervoor zorgen dat de drie lucht-
stromen in de verbrandingskamer 
elkaar aanvullen. De haard krijgt de 
juiste hoeveelheid lucht aangevoerd, 
op de juiste plek, ongeacht in welke 
stand de klep staat. 

Alle voor de verbranding benodigde 
lucht kan ook via een luchtkanaal van 
buiten worden gehaald (optie).

De aanvoer van primaire lucht (blauwe 
pijl) is constant, ongeacht in welke stand 
de klep staat. 

De aanvoer van de secundaire lucht 
(gele pijl) wordt met de klep geregeld, 
afhankelijk van het beoogde warmte-ef-
fect. Een geopende klep betekent maxi-
male warmte.

De tertiaire lucht (groene pijl, Clean 
Burning) wordt eveneens geregeld met 
behulp van de klep. Doordat de drie 
luchtstromen met elkaar samenwerken, 
ontstaat een zeer schone en milieu-
vriendelijke verbranding. 

EXTRA VERMOGEN (convectielucht)
De kamerlucht (rode pijlen) stroomt via 
de luchtinlaten aan de zijkanten de haard 
in. De lucht wordt in de kanalen boven 
de verbrandingskamer opgewarmd en 
stroomt via de bovenkant van de haard 
weer als warme lucht naar buiten.
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Milieugecertificeerd
De Contura-inzetten zijn uitge-

breid getest en overeenkomstig 

de Europese regelgeving en vol-

doen aan de toekomstige eisen. 

5 jaar garantie
Koopt u een complete wandhaard of inzet 

van Contura, dan krijgt u altijd 5 jaar ga-

rantie en een hoog serviceniveau, waar-

door u de gehele levensduur van de ka-

chel zekerheid hebt. 

Hout stoken is CO2-neutraal
Hout is een biobrandstof die deel uitmaakt 

van de natuurlijke kringloop. De kooldioxide 

die uw haard uitstoot, wordt weer opgeno-

men door groeiende bomen. Hout is dus een 

vernieuwbare brandstof die niet bijdraagt 

aan het broeikaseffect. 

Stijlvolle schoorsteen
Wilt u zoveel mogelijk warmte uit uw wand-

haard halen en met gesloten deur stoken? 

Dan raden wij u onze eigen schoorsteen 

PREMODUL aan met een diameter van 

150 mm. Deze geeft maximale veiligheid 

en is een eenvoudig te monteren en com-

pleet bouwpakket. 

Wilt u stoken met open deur, dan is een 

schoorsteen met een diameter van 200 

mm nodig.

Transport en installatie
Als u handig bent, kunt u de haard en 

schoorsteen zelf in 1-2 dagen installeren. 

Of u kunt hulp vragen aan onze dealers. Te-

gen een redelijke vergoeding.

Bouwvergunning
en inspectie
Denk eraan dat u bij uw gemeente 

een bouwvergunning dient aan te 

vragen voordat u een kachel instal-

leert en deze door de schoorsteen-

veger dient te laten inspecteren 

voordat u gaat stoken.
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Glöm inte  
skorstenen
Med skorstenen Premodul får du ett enhet-

ligt intryck av din nya eldstad och ditt hem, 

både invändigt och utvändigt. Du kan lugnt 

luta dig tillbaka och lita på brandsäkerheten. 

PREMODUL ÄR EN lättmonterad byggsats där allt 

ingår, från skorstenshuv till takgenomföringen och 

anslutningen till eldstaden. Skorstenen tillverkas av 

oss på Nibe och är gjord för att passa alla våra ka-

miner. Den är utvecklad för att transportera bort 

rökgaser på ett maximalt säkert sätt. Det är den 

första i Sverige som är godkänd efter SPs (Sveriges 

Provnings- och Forskningsinstituts) P-märknings-

regler. För säkerhets skull har vi även sett till att 

den klarar en effekt som är femton gånger högre än 

kaminens maxeffekt.

Skorstenen väger bara 12 kg per meter vilket gör 

att den är lätt att bära och att montera själv. Des-

sutom behöver den bara 5 cm i fri yta omkring sig. 

Det gör att du kan dra i den genom både övervå-

ning och vindsutrymme – utan att den behöver 

byggas in i ett schakt. Det sparar både tid och 

pengar vid installationen. En annan fördel är att 

skorstenen går att vinkla i 45, 38 eller 27 grader, så 

att du kan dra den inomhus och undvika att den 

blir onödigt hög på utsidan.  

Lätt att hantera 
och montera

Gå in på www.premodul.se så får du mer information och närmare instruktioner. 
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Zet uw 
kachel op 
de juiste 
plaats!

Een haard is een blikvan-

ger. De beste plaatsing is 

om die reden vaak midden 

tegenover een zithoek. Bij 

voorkeur met ramen in de 

buurt, zodat u ook kunt 

genieten van het uitzicht. 

Bepalend voor de plaatsing 

is eveneens de bestaande 

schoorsteen of plaats voor 

de nieuw te installeren 

schoorsteen. 

 

Aan de hand van de afme-

tingen van de diverse on-

derdelen van de haard en de 

afstanden tot wanden, vloer 

en plafond, kunt u precies 

plannen waar u uw haard 

wilt hebben en kijken waar de 

aansluiting voor de schoor-

steen komt. 
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OP DE JUISTE MANIER
STOKEN
Aanmaakhout
Lengte 25-35 cm

Diameter 3-5 cm

Hoeveelheid hout 3 kg

(ca. 10-12 fijn gekloofde stukken)

Brandhout
Lengte 25-53 cm

Diameter 7-10 cm

Hoeveelheid hout 2,5 kg/uur

Max. 4 kg/uur (max. 3 

houtblokken van 50 cm)

VERMOGEN
i 10, 6-12 kW, NV  9 kW

i 20, 6-12 kW, NV  10 kW

C 11, 6-12 kW, NV  9 kW

C 21, 6-12 kW, NV  10 kW

NV= Nominaal vermogen

Rendement 81%

19



www.contura.eu
www.nibefire.eu 
NIBE Brasvärme  

Box 134, 285 23 Markaryd, Zweden

Warmte is onze specialiteit
Verscholen in de Smålandse bossen in Zweden ligt de 
grootste en modernste kachelfabriek van Europa. De 
nieuwe, sterk geautomatiseerde productie-installa-
tie ligt net buiten Markaryd. Aangezien warmte onze 
specialiteit is, hebben wij ervoor gekozen onze fabriek 
met onze eigen aardwarmtepompen te verwarmen 
en te koelen. Deze zorgen voor maximale energie en 
minimale uitstoot. Dat geldt voor al onze producten. 

PRODUCTIE 
NIBE COMMERCIËLE COMMUNICATIE 

MET DANK AAN
MICKE PERSSON, FOTO’S
ALICE ÅKERBLOM, INRICHTING
EVA FALKMARKEN, COPY, GOODRACE
DUX MÖBLER 
JOHANSON DESIGN
BOMAGASINET
LOUIS POULSEN
LINDELL DESIGN
VÄXTIA MARKARYD
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