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Nieuw!

Nieuw!

Geschikt voor 
deze tijd
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Het is slim om de open haard aan te vullen met een inzet. 
De warmte verspreidt zich dan in de ruimte in plaats van 
door de schoorsteen te worden opgezogen. Met de nieu-
we, effectieve verbrandingstechniek in de Contura i5 gaat 
het hout langer mee en is de roetvorming minimaal, zodat 
het vuur door het grote, schone glas altijd duidelijk zicht-
baar is. Meer gezelligheid en met een goed geweten: de 
Contura i5 is de enige Zweedse cassette met het Nordic 
Swan-keurmerk.

Ga voor nog meer 
gezelligheid
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Contura i5, met dubbele deur Contura i5, panoramadeur



3

De Contura i5 is met dezelfde moderne uitstraling en 
zorg voor details ontworpen als al onze kachels. Hij smelt 
samen met de omgeving en geeft de ruimte tegelijkertijd 
een nieuwe stijl.

Met een inzet in de open haard wordt de warmte-energie 
van het hout veel effectiever opgenomen. Bovendien 
neemt de kans op rook in de ruimte aanzienlijk af. 

De verbrandingskamer van de Contura i5 is gemaakt van 
duurzaam gietijzer en warmtereflecterende wanden. Door 
een slimme materiaalkeuze is het gewicht laag gebleven, 
zodat hij eenvoudig te hanteren en te installeren is.

U kunt het vermogen eenvoudig regelen, afhankelijk van of 
u een snelle opwarming met een hoge temperatuur wilt of 
dat u langzaam en gezellig de hele avond wilt stoken.

Als de opening van de haard groot is, kan de inzet met 
een bijpassend rooster worden omlijst.

Stijlvol en effectief in 
elke omgeving
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Onze haardinzet maakt voor de warmte 
echt een verschil, dus wij stoken nu bijna 
elke dag. Onze functionele haard is door 
het grote glas en de discrete omlijsting 
erg mooi geworden. Veel mensen denken 
dat die er altijd gezeten heeft.
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Contura i5 panoramadeur

Een duidelijk 
verschil
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Contura i5, dubbele deuren
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Deze ruimte in de kelder was eigenlijk de eerste die wij 
opknapten toen wij hier kwamen wonen. Dat was een uitste-
kende keus, aangezien we nu een echt toevluchtsoord hebben 
wanneer we de andere ruimtes van het huis verbouwen. We 
zitten met zijn allen om het vuur en met de inzet en het rooster 
wordt de haard alleen maar mooier.

Een echt toevluchtsoord



8

Stoken met zorg voor het milieu

Alles wat we doen belast het milieu op een bepaalde manier. 
Tegenwoordig hebben we vaak de mogelijkheid om te bepa-
len in welke mate we het milieu belasten. Een manier om een 
bijdrage aan minder belasting van het milieu te leveren, is het 
kiezen van een kachel die op een milieuvriendelijke manier is 
geproduceerd.

De producten van Contura zijn volgens de strengste milieueisen 
van Zweden op het gebied van productie en gebruik geprodu-
ceerd. Het product kan worden gerecycled zonder dat er gif-
tige stoff en worden verspreid. Ook de eisen op het gebied van 
een eff ectieve verbranding zijn hoog. In de verbranding worden 
namelijk ongezonde deeltjes en koolwaterstoff en gevormd. De 
kachels van Contura zijn CO2-neutraal, aangezien de bij een ef-
fectieve verbranding van bio-energie gevormde kooldioxide in 
dezelfde mate wordt opgenomen als dat nieuwe bomen groei-
en. 

Door te stoken krijgt u een natuurlijke ondersteunende warmte 
in huis, waardoor de hoofdverwarming van het huis minder hoeft 
te worden gebruikt. Daar hebben zowel u als het milieu baat bij.
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   5 jaar garantie
Als u een complete Contura koopt, krijgt u altijd een fabrieks-
garantie van vijf jaar. Bovendien zijn een goede service en de 
beschikbaarheid van reserveonderdelen tijdens de hele le-
vensduur van de kachel gegarandeerd.

Op veiligheid getest
Het CE-keurmerk vormt een belangrijk onderdeel van de Euro-
pese productwetgeving en heeft o.a. betrekking op bouwpro-
ducten, machines en speelgoed. Het CE-keurmerk geeft aan 
dat het product aan de belangrijkste eigenschap voldoet, na-
melijk de veiligheid. Alle door Contura en Premodul gemaakte 
producten hebben het CE-keurmerk.

Nordic Swan-keurmerk
De zwaan is een Scandinavisch milieukeurmerk, verstrekt 
door SIS Miljömärking AB. De meeste Contura-kachels zijn vol-
gens de strenge eisen van het Nordic Swan-keurmerk goed-
gekeurd.  
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Geen roet op de ruiten.  De rege-
ling aan de voorkant van de kachel 
bepaalt de intensitei t van het vuur 
door de hoeveelheid verbrandings-
lucht te regelen. De verbrandings-
lucht wordt tot zeer hoge tempe-
ratuur verwarm d en wordt langs 
de binnenkant van het glas geleid, 
waardoor roetvorming wordt voor-
komen.

E∞  ciënte luchtdoorvoer. De koele 
kamerlucht wordt aan de onderkant 
van de kachel naar binnen gezo-
gen, wordt daar verwarmd en stijgt 
vervolgens op. Slechts een paar 
minuten later stroomt de warme 
lucht de ruimte in.

Een goede luchtcirculatie zorgt 
voor een eff ectieve verbranding

Hoge verbranding. In de achter-
plaat van de kachel zit een extra ka-
naalsysteem voor het verspreide n 
van voorverwarmde verbrandings-
lucht. Het systeem wordt Clean Bur-
ning genoemd en wordt geactive-
erd als de regeling aan de voorkant 
naar beneden wordt bijgesteld. 
De kachel brandt eff ectief en lang, 
waardoor de verbranding zeer wei-
nig deeltjes oplevert.
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Een zuiver design met veel finesses

Goed bereikbare regeling
Een snelle opwarming met een hoge 
temperatuur of langzame warmte met 
een lagere verbranding? U kunt zelf 
kiezen en het vermogen is eenvoudig te 
regelen.

Gietijzeren deur
De gietijzeren deur zorgt voor de vereiste 
stabiliteit en warmtebestendigheid. U 
kunt kiezen uit een moderne panorama-
deur of een klassieke dubbele deur.

Elegant lamellenrooster
Haardopeningen die groter dan de 
inzet zijn, kunnen met een bijpassend 
lamellenrooster worden afgedekt. Het 
rooster kan eenvoudig perfect op 
maat worden gemaakt.

Aansluiting voor externe 
toevoerlucht 
De Contura i5 kan worden aangevuld 
met een toevoerluchtset. De verbran-
dingslucht wordt dan uit de ruimte of 
van buiten gehaald. 

Schoorsteenaansluiting
Als accessoire is een aan het pro-
duct aangepaste en flexibele roest-
vrije aansluitset leverbaar voor een 
veilige en functionele aansluiting op 
de schoorsteen. Met de aansluitset 
kan een aansluiting op de schoor-
steen worden gemaakt voordat de 
cassette op zijn plaats wordt getild en 
wordt aangesloten.

Poten
Als u van Engels design houdt, kan 
de Contura i5 worden aangevuld met 
korte poten (optie).

Geïntegreerde hand-
greep
De deur gaat eenvoudig open met 
de geïntegreerde handgreep aan de 
onderkant van de cassette.

Grote glazen vlakken
Door het grootst mogelijk glazen vlak is 
het vuur goed zichtbaar. Door een twee-
kamerklep brandt de inzet schoon en 
wordt het glas roetvrij gehouden.

Afdekplaat
Door een afdekplaat ziet de inzet er sier-
lijk uit. Bovendien zorgt deze voor een 
extra stroom convectielucht wat een zui-
nigere warmte oplevert.
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Contura i5, panoramadeur

11
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Makkelijk in te bouwen, makkelijk om 
van te houden
De Contura i5 is bedoeld voor installatie in bestaande 
kachelopeningen. U kunt kiezen uit een panoramadeur of 
een dubbele deur en uit de kleuren zwart of grijs. De inzet 
is eenvoudig te installeren, af te stellen en op de schoor-
steen aan te sluiten, recht omhoog, recht naar achteren 
of in een hoek van 45° schuin naar achteren. Het is ook 

mogelijk om externe toevoerlucht op de verbranding aan 
te sluiten. De inzet kan eruit worden getild zonder dat dat 
van invloed is op de schoorsteeninstallatie. Een effectieve 
convectietechniek zorgt voor een snelle opwarming die 
eenvoudig met de regeling onder de deur wordt bediend.

Contura i5 panoramadeur Contura i5 dubbele deur

Technische gege-
vens
Vermogen 3-9 kW 
Nominaal vermogen 5 kW
Rendement vanaf  75 %
Gewicht 78 kg
Breedte 550 mm
Diepte 433 mm
Hoogte 470 mm
Max. houtlengte  35 cm
Aansluitdiameter 125 mm

Panorama
Voor installatie in een kachelope-
ning. Geschikt voor de meeste open 
haarden. De handgreep is in de deur 
geïntegreerd en de klepregeling is 
aan de voorkant goed bereikbaar. 
Zwart of grijs.

Dubbel
Voor installatie in een kachelopening. 
Geschikt voor de meeste open 
haarden. Vooral in hoekhaarden met 
steunijzers kunnen grote deuren lastig 
zijn. De handgrepen zijn in de deur 
geïntegreerd en de klepregeling is aan 
de voorkant goed bereikbaar. Zwart of 
grijs.

Accessoires
Lamellenrooster dat de opening rond de cassette afdekt.
Aansluitset voor externe toevoerlucht.
Korte poten
Schoorsteenaansluiting
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Contura i5

Rookuitgang naar achteren Rookuitgang naar boven Rookuitgang 45° naar achteren

Aansluitstuk Ø125 mm

Rond de inzet moet er een mogelijkheid zijn om lucht te laten circuleren.
In de installatie-instructies staat meer informatie.
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Oog voor de 
kleinste details
Contura vindt design en functie, tot in de klein-
ste details, van groot belang. De gietijzeren deur 
is bestand tegen hitte en sluit luchtdicht af, 
zodat u het vuur volledig onder controle heeft. 
Veel andere onderdelen zijn ook van gietijzer 
gemaakt: kachelfront/bodem, handgreep en 
houtrooster. Een fl inke handgreep die mooi in 
de deur is geïntegreerd en een duidelijke en 
goed bereikbare regeling waardoor de klep 
eenvoudig te bedienen is. Als de opening rond 
de inzet moet worden afgedekt, kunt u als aan-
vulling voor een bijpassend rooster kiezen.

FLINKE HANDGREEP 
DIE MOOI IN DE 
DEUR IS GEÏNTE-

GREERD.
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Contura is de toonaangevende producent van kachels, 
inzetten en tegelkachels op de Zweedse markt en is 
één van de toonaangevende producenten in Europa. 
Contura maakt deel uit van het NIBE-concern met ruim 
8.000 medewerkers en een omzet van ongeveer 10 
miljard Zweedse kronen. 

www.contura.eu
NIBE AB
Box 134 
SE-285 23 Markaryd
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Het ontwerp en de productontwikkeling van de Contura-
kachels, inzetten en tegelkachels vinden in Zweden plaats, 
net als de montage van alle onderdelen van de kachel. Al 
onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd voordat 
ze de fabriek in Markaryd verlaten. Daardoor hebben wij 
de volledige controle over de kwaliteit van de productie 
in alle geledingen. Wij hechten er waarde aan dat onze 
producten aan moderne huizen en omstandigheden zijn 
aangepast. Het ”Made in Sweden” zetten wij met trots op 
onze producten.

Design betekent veel voor ons wanneer wij onze producten 
ontwikkelen. Daarom zijn ze van copyright voorzien.

Contura is volle-
dig Zweeds
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