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Het gevoel van 
een open haard

Nieuw!

Nieuw!



U wilt een kachel die u het gevoel geeft van een open haard? 
Met de nieuwe i31 en i41 van Contura krijgt u een volledig in 
steen uitgevoerde exclusieve kachel en een energiebespa-
rende warmtebron in één. U kiest of u de deur recht of in een 
hoek wilt hebben en welke omlijsting - zandsteen, speksteen 
of Contura artstone - het best bij uw huis past. U kunt er 
bovendie n een vak voor houtopslag bij nemen en decoratieve 
details van zwart graniet.

Inzet en stenen bekleding worden als een volledige eenheid 
geleverd die u heel eenvoudig op de schoorsteen aansluit. 
Geen metselwerk, geen verwerking in een bestaande haard, 
gewoon een mooie uitstraling en warmte.

Twee deuren, drie exclusieve stenen

De i31 heeft een rechte deur en de i41 heeft een deur in een 
hoek, die allebei omhoog worden gebracht om ze te openen 
en sluiten.

Contura artstone is een witte, in vorm gegoten steen. De 
zandsteen heeft een walnootbruine kleur met een uniek 
aderpatroo n voor ieder exemplaar. Het warmtevasthoudend e 
speksteen heeft een natuurlijk patroon, waarbij ieder 
exemplaa r weer anders is. 

Inzet en natuursteen in 
één, klaar om te stoken

Contura i31S

Contura i31A



Zweeds design, 
Zweedse kwaliteit en 
Zweedse productie

Kies warmtemagazijn: 200 kg powerstone als u de warmte extra lang wilt opslaan

 Kies details: randen of vak van zwart graniet

Kies Contura! Altijd schone ruiten met Clean Burning van wereldklasse

Kies steen: walnootbruin zandsteen, wit artstone of speksteen met natuurlijk patroon

Kies deur: recht of in een hoek

Meer warmte voor uw hout

Als u voor een inzet van Contura kiest, krijgt u Zweeds 
design en Zweedse kwaliteit van topklasse. Een 
grote ruit laat veel van het vuur zien en ons bijzonde r 
effectiev e Clean Burning System houdt de ruiten 
schoon en roetvrij. Met de effectieve verbrandings-
techniek krijgt u heel eenvoudig meer warmte voor 
uw hout. 
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Afkoelcurven Contura 
i31 en i41

u

Contura i31S Contura i41T

De curven laten zien hoe de omlijsting en het warmte-
vasthoudende magazijn van Powerstone worden opge-
warmd tijdens zes uur lang stoken en hoe de afkoeling 
verloopt tot de temperatuur is gezakt naar 30°.
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PRODUCTIE 
Contura Commerciële communicatie
FOTO Micke Persson
STYLIST Agneta Wendel
DRUK
Eventuele wijzigingen voorbehouden.
NL PBD 1316-1 539227

Contura is een in Zweden vervaardigd kwaliteitsproduct. Als u voor een van onze kachels kiest, krijgt u altijd een doordacht 
design en veel keuzemogelijkheden op het gebied van vormgeving, materiaal, warmteopslag en accessoires. De verbran-
dingstechniek behoort in alle modellen tot de eff ectiefste op de markt. Ons Clean Burning-systeem houdt de ruiten schoon 
en het vuur is beter zichtbaar dan bij alle andere kachels. De meeste van onze modellen hebben het Nordic Swan-keurmerk 
en wij bieden altijd 5 jaar garantie.

Welk design kiest u?
De Contura i30 met rechte deur en de i40 met een deur in 
een hoek zijn verkrijgbaar in diverse varianten die in ieder huis 
makkelijk een plekje vinden. Bij alle modellen kunt u er 200 kg 
Powerstone bij nemen voor extra lange warmteopslag. Alle mo-

Onderdeel van www.contura.eu

Ci31A, 
Artstone

Ci41A, 
Artstone

Ci41A,
Artstone 
Zwarte rand
en plateau

Ci41T, 
Speksteen

Ci41A, 
Artstone
Zwarte zijkanten

Contura 31

Contura 41
Hoek zowel naar links als naar rechts verkrijgbaar

Ci31S, 
Zandsteen

Ci31T, 
Speksteen

dellen worden geleverd met een gemonteerde ergonomi-
sche handgreep, die heel eenvoudig kan worden vervan-
gen door een tevens meegeleverde discrete handgreep. 
De patronen en kleuren van het natuursteen variëren.

Ci41T, 
Speksteen
Zwarte rand
en plateau

Ci41S, 
Zandsteen 
Zwarte rand 
en plateau

Ci41S, 
Zandsteen

Technische gegevens
Model    Ci31  Ci31 met 
   randen/vak
Hoogte (mm) 1650 1750
Breedte (mm) 910 1110, 1660
Diepte (mm) 500 580
Gewicht (kg) 400-450 +40, +140

Inzet 
Model                                 Ci30
Vermogen 4–9  kW
Nominaal vermogen  6  kW
Rendement       < 80  %
Max. houtlengte 50  cm
Gewicht excl. Thermotte 95  kg
Gewicht incl. Thermotte 135  kg

Technische gegevens
Model    Ci41  Ci41 met 
   randen/vak
Hoogte (mm) 1650 1750
Breedte (mm) 910 1110, 1560
Diepte (mm) 500 580
Gewicht (kg) 400-450 +25, +120

Inzet 
Model                                Ci40
Vermogen 5–10  kW
Nominaal vermogen  7  kW
Rendement       < 80  %
Max. houtlengte 50  cm
Gewicht excl. Thermotte 115  kg
Gewicht incl. Thermotte 145  kg

Ci31A, 
Artstone
Zwarte randen

Ci31T, 
Speksteen
Zwarte randen

Ci31S, 
Zandsteen
Zwarte randen

Ci31S, 
Zandsteen 
Zwarte rand
en plateau

Ci31T, 
Speksteen 
Zwarte rand
en plateau

Ci31A, 
Artstone 
Zwarte zijkanten

Ci31A,
Artstone
Zwarte rand
en plateau

Ci41T, 
Speksteen 
Zwarte randen

Ci41A, 
Artstone 
Zwarte randen

Ci41S, 
Zandsteen 
Zwarte randen


