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Det finnes ikke noe 
koseligere enn en 
varmend e peisovn.
Det vet alle vi som bor der det finnes høst, vinter 
og vår. Men varmen fra ilden er ikke bare en 
hyggefaktor som vekker dype følelser av trygghet 
og fellesskap. Det er også en klok og moderne 
løsning som tar godt vare på både dine og naturens 
ressurser.
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En ovn fra Contura 
skal spre varme og 
glede i ditt hjem i 
mange år fremover.
Derfor skal du velge med omhu. Vi lager Contura for 
deg som verdsetter god design, smarte funksjoner 
og stor valgfrihet. Vi lager ovner for deg som velger 
med hjertet og hjernen.
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Contura 820TG Style
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Dette er ganske enkelt 
livskvalitet.
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Kos med ren samvittighet
Når du fyrer med ved, sparer du penger og gjør samtidig en innsats for miljøet. 

Moderne og effektiv forbrenningsteknologi reduserer utslipp av partikler, og karbond-

ioksidet som dannes tas opp i tilsvarende mengde når nye trær vokser. Contura tilhører 

verdens mest effektive peisovner, med utslippsnivåer som er lavere en norske og 

internasjonale grenseverdier.

Vi tenker miljø i alle ledd
Contura utvikler hele tiden forbrenningste-
knologi og design for å øke varmeeffekten. Den 
effektive forbrenningen viser at det meste av 
energiinnholdet i veden omdannes til varme i en 
moderne Contura. Det betyr at partikkelutslippet 
blir svært lavt fordi energien utnyttes til varme i 
rommet.

God sirkulasjon for effektiv forbrenning
Med lukket forbrenningssystem blir forbren-
ningsluft tilført ovnen gjennom kanaler fra 
skorstein, yttervegg eller gulv. Det gir en optimal 
og stabil forbrenning som ikke påvirkes av husets 
ventilasjon.

Reduser vedforbruket
Visste du at en moderne ovn reduserer 
vedforbruket med opp til 50 prosent? Dessuten 
reduseres utslippene med inntil 90 prosent.

Energimerking
Energimerkingen inngår i EUs rammeverk for å 
redusere energiprodukters miljøpåvirkning og 
hjelper deg med å velge produkter med høy ener-
gieffektivitet. Peisovner med energiklasse A har 
høy virkningsgrad og dermed lav driftskostnad. 
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99Contura, våre verdier  9

Contura - våre verdier
Naturlig varme, fra ildsteder i verdensklasse
Fyr i ovnen og nyt med god samvittighet – den har lav miljøbelastning og er 
svært økonomisk. Conturas peisovner er CO2-nøytrale takket være effektiv 

forbrenningsteknologi, som gir utmerket varmeøkonomi og minimale utslipp. 

Trygghet med svensk kvalitet
Conturas ovner er produsert i Sverige i en av verdens mest moderne 
ovnsfabrikker. Vi påtar oss å redusere miljøpåvirkningen og leve opp til 
menneskerettigheter og god forretningsetikk. Vi følger også strenge 

kvalitetsstandarder – i alle produksjonstrinn.

Tidløs design, som skapt for din livsstil
Et hjem kan se ut på mange ulike måter. Det er derfor vi har et omfattende 
sortiment av tidløse ovner med pen design og gode funksjoner. Contura har 
ovner som passe r for alle stiler.

Smarte funksjoner utenom det vanlige
ASF - AUTOMATIC START FUNCTION
Er en innovativ funksjon som automatisk regulerer opptenningsluften gjennom risten. Det 
innebærer at døren kan lukkes samtidig som opptenningsilden tennes, og ovnen blir dermed 
helt uavhengig av romluften. Og selvsagt er det betryggende å ikke måtte gå fra ovnen med 
åpen dør under opptenning. Også perfekt i moderne hus med undertrykk. Funksjonen er unik 
for Contura og patentsøkt.

RBF - REFUELLING BOOST FUNCTION
Med boost-funksjonen kan du ”redde” en glo som nesten har sloknet. Du åpner bare venstre 
håndtak, så kommer det inn ny oksygen fra undersiden og får fart i gloen, slik at du kan 
antenne ny ved. Etter en kort stund kan du igjen nyte deilig ild og varme.

SSA - SILENT SLIDING ASHTRAY
Skjønnhet ned i minste detalj, sier vi – og mener det. Askeskuffen på ovnene i serien Contura 
800 Style har fått en ny utforming som gjør at den glir stille og mykt ved tømming, takket 
være design og dempefunksjon.

Du fi nner dem på Contura 500 Style, 600 Style og 800 Style.
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Tidløs design og en varm look
Det er mye som skaper god atmosfære i et hjem.  Først og fremst oss selv,  og så alt annet vi 
liker.  Men peisen er prikken over i`en.  Den må være stor og varm.

Les mer om Contura 690G Style på side 74.
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Majestetisk!
Vi bare elsker vår ovn!  Vi setter pris på det majestetiske uttrykket som den har i rommet og 
hvordan den åpner våre sinn.

Les mer om Contura 886G Style på side 93.
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Skikkelig ved til et skikkelig bål
Vi liker å fyre mye, med skikkelig store kubber og lette etter en ovn som kunne oppfylle våre 
ønsker uten å ta for stor plass.

Les mer om Contura 330G på side 54.
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Tradisjon i moderne innpakning
”Omrammingen i Artstone gir et mykt inntrykk som vi fallt for.  Det blir vakkert med stein, glass 
og flammer.  Urgamle materialer i helt moderne versjon”

Les mer om Contura 610AG Style på side 71.
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Et rom i harmoni
Vi valgte kleberstein siden vi ønsket at rommet skulle være varmt lenge.  Størrelsen på rommet 
gjorde det litt vanskelig  å finne en bra plassering for ovnen, men det ble virkelig bra til slutt.  
Takket være det kompakte designet, tar ikke ovnen stå stor plass.

Les mer om Contura 720T på side 80.
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Mer plass for varme. 
Brennkammeret i Contura 800 Style har et nytt innovativt design for å øke varmen.  Denne 
modellen passer perfekt i det nyoppussede uterommet.  Når slipper vi å fryse i vinter.

Les mer om Contura 856T Style på side 89.
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Hvilken forskjell! 
Vår nye peiskassett gjør virkelig nytten når det gjelder varmen så vi fyrer neste hver dag på 
vinteren.  Det store glasset viser virkelig ilden.  Mange tror at den har vært der hele tiden.

Les mer om Contura i5 på side 102.
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Bygg inn med variasjon
Med Contura i7 har du muligheten til å utforme din egen peis akkurat slik du vil ha den.

Les mer om Contura i7G på side 107.
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En peisinnsats for det moderne hjemmet
Her har vi slått oss til ro for et roligere liv der hver aktivitet får ta sin tid. Som for eksempel å 
nyte et herlig, varmende bål.

Les mer om Contura i61A på side 120.
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Aktivt og lekent 
- det er hva et hjem skal være.  Den store, koselige ilden avgir energi og beholder varmen i 
lang tid takket være klebersteinsomrammingen.

Les mer om Contura i51T på side 116.
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Her har vi bosatt oss
- for et mer avslappende liv, der hver aktivitet får ta sin tid.  Som for eksempel å nyte et herlig, 
varmende bål.  

Les mer om Contura i51 på side 114.
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Miljøvennlig fyring
Alt vi gjør, belaster miljøet på én eller annen måte. I dag har vi ofte 

mulighete n til å påvirke i hvilken grad miljøet belastes. 

Kravet til effektiv forbrenning er svært høyt. Det er nemlig i forbrenningen 

at det dannes helsefarlige partikler og hydrokarbon. Conturas ovner har en 

effektiv forbrenning som underskrider de tillatte grenseverdiene forutsatt at 

du fyrer på riktig måte. På www.contura.eu/no kan du lese mer om hvordan 

du fyrer effektivt og med høy virkningsgrad. Det er det beste både for deg og 

miljøet.

Når du fyrer, får du en naturlig ekstra varmekilde i huset som reduserer  

behovet for den vanlige hovedoppvarmingen. Det tjener både du og miljøet 

på!

Økodesign 
Det europeiske økodesigndirektivet er EUs rammeverk for å 

redusere utslippene fra produkter som bruker biobrensel som 

energikilde. Utslippskravene begynner å gjelde først i 2022, men 

Contura peisovner overholder de strenge kravene allerede nå.

Med en ”Ecodesign ready” ovn fra Contura varmer du hjemmet og 

koser deg med ren samvittighet, nå og i fremtiden.
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Hvilken Contura er du?
Contura fås i flere modeller og størrelser. Felles for alle er sjenerøse glass-

flater som viser mye av ilden, og svensk design, kvalitet og produksjo n. 

Hvor stor overflate skal ovnen varme opp? Hvordan ser det ut der ovnen skal 

stå? Dette er viktige faktorer som avgjør valget av størrelse på brennkammer, 

oppvarmingskapasitet og størrelse på selve ovnen. Det som skiller seriene fra 

hverandre, er formen på overflaten og størrelsen på brennkammeret. Innenfor 

hver serie finnes det flere varianter og ulike overflatematerialer, slik at du 

kan velge akkurat de egenskapen e du ønsker at ovnen din skal ha. Det finnes 

dessuten tilbehør for ulike formål, for eksempel varmelagring og oppbevaring 

av ved.

Når du har funnet ut hva som passer med dine behov, gjenstår det viktigste:

Å velge den ovnen som tiltaler øyet, og som skal være hjemmets best e venn i 

mange år framover. Vi er sikre på at du finner din favoritt.

Hvor mye vil du se av ilden?
Mange, mange Contura-eiere liker ovnen sin spesielt godt på grunn av en helt 

spesiell egenskap: 

Den viser mye av ilden. Store frontglass og sjenerøse sideglass gjør at ilden 

vises fra (nesten) alle sider. Se etter vårt symbol for ildsynlighet! Det angir 

hvor mye modellen viser av ilden..

Bare frontglass Frontglass med smale 
sideglass.

Frontglass med store 
sideglass.

Med dreieplate er ilden 
synlig 360°

Vilken Contura är du?  35
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Størrelsen først
Størrelsen er det viktigste valget – Contura 
fås i størrelser fra den lille peisovnen for 
mindre stuer til majestetiske møbler for store 
rom.

Mål området der ovnen skal stå og kontroller 
avstanden til brennbart materiale. Beregn 
hvor stor overflate ovnen skal varme opp. Nå 
vet du hvilken størrelse du skal lete etter. 
Alle ovnenes mål og oppvarmingskapasitet er 
nøye angitt ved hver modell.

Velj design
Conturas ovner er populære fordi de viser mye 
av ilden. Det gjør at ovnene er enkle å plassere, 
selv i trange rom. På grunn av de store glass-
ene, er det på de aller fleste modellene mulig å 
se ilden fra minst tre sider. 

Ovnene finnes i de fleste fasonger,  runde, med 
kanter, ovale, høye, lave, smale eller brede. 
Se godt etter! Vi er sikre på at du finner din 
favoritt.

Ulike materialer
Materialet avgjør en hel del av ovnens egen-
skaper. Peisovnene blir raskt varme og sprer 
varmen bare noen minutter etter at ilden har 
tatt fart. Når ilden har sluknet, kjøles de ned 
ganske raskt. 

Klebersteinsovnen har, foruten sin naturlige 
skjønnhet, egenskapen til å holde på varmen 
i lang tid. Oppvarming av steinen tar litt tid, 
men når steinen har blitt gjennomvarm etter 
en stunds fyring, akkumulerer den varmen. 
Når ilden har sluknet, er steinen fortsatt 
veldig varm og det tar flere timer før den blir 
kald.

Personlig stil
Med tilbehøret vi tilbyr, gir du ovnen din 
personlige stil og tilpasser den etter egne 
interesser og behov.

Du kan for eksempel velge farge, ulike top-
per, dør, vedrom, bakerovn, kokeplate, vifte, 
varmemagasin, spjeld, tilkobling for tilluft 
utenfra, gulvplate og mye mer. Alt tilbehør er 
selvsagt produsert av Contura for Contura 
og passer perfekt til ovnene.

 Les mer om vårt tilbehør på  side 123-126.

Hvordan du velger ovnen din
Når du har bestemt deg for å kjøpe en ovn, er det 
viktig å tenke nøye gjennom hvilken modell det skal 
bli. 
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1.  Godt synlig ild 
Flere av Conturas modelle r har sjenerøse 
glass som viser mye av ilden. Ovnen er enkel 
å plassere slik at ilden er synlig fra flere sider 
i rommet. Symbolene vi bruker for ildsynlighet, 
angir hvor mye hver enkelt modell viser av 
ilden. 

2.   Dør av støpejern 
For at døren skal tåle påkjenningene de store 
temperatursvingningene utsetter den for, skal 
den være produser t i formbestandig støpejern. 

3.   Testens mest effektive 
Virkningsgraden er forholdet mellom den 
energien ovnen avgir, og den energien som 
tilføres i form av ved. Conturas ovner har en 
virkningsgrad på opp til 86 %, som er en av de 
høyeste på markedet ifølge uavhengige tester. 

4.   Svenskprodusert med garanti 
Conturas peisovner er svenske kvalitets-
produkter utviklet og produsert av NIBE AB. Vi 
gir fem års fabrikkgaranti på alle ovner. 

5.   Clean Burning System 
Forbrennings luften varmes opp til en svært 
høy temperatur og tilføres som luftspyling på 
innsiden av glasset og gir renere glass.  

6.   Kraftfull konveksjon 
Den svale romluften suges inn på undersiden 
av ovnen, varmes opp og stiger opp. Bare 
noen minutter senere strømmer den varme 
luften ut i rommet.

 

7.   Sintef-godkjent og CE-merket 
De er godkjent i henhold til norske krav. 
Samtlige er CE-merket, en garanti for et sikker t 
produkt.  

8.   Enkel håndtering 
Contura-ovnene er utstyrt med én 
regulator for presis effektregulering, slik at 
forbrenningen kan styres på en enkel og 
nøyaktig måte. Dør, rister og askeskuff er også 
lett tilgjengelig på våre peisovner. 

9.   Tilpasset til Premodul-skorstein 
Skorsteinssystemet Premodul passer til 
alle våre ovner og peiser, og nesten alle 
hus. Det er et brannsikkert, CE-merket og 
Sintef-godkjent produkt som fås for alle typer 
tilkoblinger. Les mer på side 166. 

10.   Fleksibilitet 
Conturas peisovner fås i mange varianter og 
modeller. Til flere av modellene kan du velge 
høyde, farge og ulike topper for å gi ovnen din 
personlige stil. 

11.   Vifte og varmelagring 
For å oppnå maksimalt effektiv oppvarming 
kan du velge vifte og ulike varmelagrende 
egenskaper til flere av Conturas modeller.

12.   Mye tilbehør 
Kompletter ovnen med tilbehør som vedboks, 
varmehylle, gulvplate i stål eller glass. En 
dreieplate gjør det muli g å dreie ovnen for 
maksimal ildsynlighet i romme t.

Gode egenskaper en ovn skal ha

Hvordan du velger ovnen din  37
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Contura 26

Skandinavisk stil og 
kontinenta l sjarm
Ser du etter en bra varmekilde? Contura 26 passer for deg som vil se mye av 

ilden og samtidig ha det varmt og godt. Peisovnene i serien har et buet glass, 

og unde r overflaten skjuler det seg et varmemagasin. 

Contura 26T leveres med naturlig mønstret kleberstein.

Varmemagasin følger med den lave modellen og er ekstrautstyr til den høye.

Denne høye modellen gir solid oppvarming til huset. De store glassene gir 
innsyn til ilden fra flere sider.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 26T, lav  

Spre varmen i hele huset
Contura 26T lav modell har et innebygd varme magasin og kan utstyres med 
en vifte som effektivt sprer varmen fra rom til rom. Det solide håndtaket på 
Contura 26 gjør at døren er enkel å åpne.

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 79 %
Varmer upp till 150 m2

Høyde, høy modell 1622 mm
Høyde lav modell 1312 mm
Bredde 582 mm
Dybde 462 mm
Vekt, høy 470 kg
Vekt, lav 420 kg
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 40 cm
Røykstuss utv. Ø150 mm
Energiklasse 

Tilbehør 
Vifte, ekstra varmemagasin, gulvplate i glass eller 
stål, tilkobling uteluft, skorstein.

38
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Contura 26T, høy

Contura 26T  39
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Contura 30

Lovprist for sin design, 
elsket for sin varme
Contura 30-serien er preget av dristig design. Dette er en peisovn som tar 

plass, og som lar ilden lyse opp bak sjenerøse glassflater.

Contura 30-serien kan suppleres med et varmemagasin. I materialvalgene 

kombineres stål, kleberstein, glass og støpejern for både for både estetikk og 

funksjon. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 35T 

Red Dot Award vinner!
Dristighet kjennetegner Contura 30-serien. Contura 35T har fått utmerkelsen 

Red dot award for sin design og sine gode egenskaper. Kombinerer mange 

gode ting: rask opp varming, godt synlig ild og varmelagring hvis du ønsker 

det.

Spesifikasjoner
Effekt ...........................................................................3–7 kW
Virkningsgrad ................................................................80 %
Varmer ............................................................ opptil 120 m2

Høyde ..................................................................... 1600 mm
Bredde ...................................................................... 550 mm
Dybde ........................................................................430 mm
Vekt ...............................................................................250 kg 
Vekt (med varmemagasin) ...................................320 kg 
Farge .......................................................................Svart, grå
Maks. vedlengde ....................................................... 35 cm
Røykstuss utv. ......................................................... 150 mm
Energiklasse ..................................................................

Tilbehør:  
Vifte (varmemagasin kan ikke kombineres med 
vifte), varmemagasin (kan ikke kombineres med 
vifte), gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, 
skorstein.
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Contura 35T

Contura 30  41
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Contura 35G, glassdør, hvit 

Eksklusiv design med 
uovertruffen varme
Contura 35 er et nytt søsken til den Red Dot Design Award-belønte 
Contura 35T. Med omramming i hvitt stål, dør i glass eller støpejern og 
glasstopp har den en eksklusiv design som tar seg flott ut i mange ulike 
miljøer. Et sjenerøst varmemagasin (ekstra utstyr) gir behagelig ettervarme 
i inntil sju timer etter at ilden har sloknet. Sideglassene gir enda bedre 
innsyn til ilden, og med vårt unike Clean Burning System holder glassene 
seg renere.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1600 mm
Bredde 550 mm
Dybde 430 mm
Vekt 130 kg 
Vekt (med varmemagasin) 200 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss utv Ø150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: *Varmemagasin, **vifte, gulvplate i 
stål elle r glass, tilkobling uteluft og skorstein. 
 * kan ikke kombineres med vifte
 **  vifte kan ikke benyttes samme   

med varmemagasin

kg
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Contura 35, støpejernsdør, svart 

Stram og rå styrke 
og mye ild
Contura 35 er kusinen til den Red dot desig n Award-belønte 

Contur a 35T. Contura 35 er kledd med sider av stål istedenfor 

kleberstein, noe som gir et stramt, industrielt uttrykk. Ilden 

har stor plass bak et sjenerøst glass.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2
Høyde 1600 mm
Bredde 550 mm
Dybde 430 mm
Vekt 130 kg 
Vekt (med varmemagasin) 200 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss utv. Ø150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  *Varmemagasin, **vifte, 
gulvplate i stål elle r glass, tilkobling 
uteluft og skorstein. 
* kan ikke kombineres med vifte
** vifte kan ikke benyttes sammen 
med varmemagasin
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Contura 50

Den lille ovnen med sterke 
muskler
Hvem elsker ikke støpejern? Dette formbare, kraftige og vakre materialet har 

blitt brukt til mange formål gjennom historien. Det som skal være skikkelig 

stabilt, sterkt og tungt, produseres i støpejern, for eksempel brønnlokk og 

mormors stekepanne. Dette er tradisjonen bak Conturas tøffe og moderne 

støpejernsovner, designet av unge svenske formgivere. Uansett hvilken modell 

du velger, får du en liten og robust ovn som viser mye av ilden og varme r 

lenge, lenge.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 51

Tradisjoner med moderne funksjone  r
Contura 51 er en moderne støpejernsovn med konveksjonsluft. Med fire 

justerbare bein står ovnen stødig på alle gulv. Det lekre håndtaket er i krom 

som standard, men kan fås i svart som på bildet.

44

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 825 mm
Bredde 495 mm
Dybde 420 mm
Vekt 128 kg
Farge Svart
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss Ø150 mm
Energiklasse 

Tilbehør
Ekstra håndtak i matt krom, kokeplate, gulvplate i 
svart stål, tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 52, støpejern  

Rett og stram, men varm og 
levende
Denne støpejernsovnen er formgitt av svenske Myra Design. 

Med sine rette forme  r og hele sider passer den inn både i den 

moderne stilen og i den mer landlige.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 825 mm
Bredde 495 mm
Dybde 420 mm
Vekt 135 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss Ø150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Kokeplate, ekstra håndtak 
i matt sort, gulvplate i svart stål, 
tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 52T, kleberstein  

Solide ovner i støpejern og 
kleberstein
Støpejernsovnen har en fin tradisjon som her plukkes opp i en 

modern e utgave. 50-serien har samme effektive brennkammer 

som alle Conturas ovner. Med klebersteinssider lagres varmen 

lenge, lenge.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 875 mm
Bredde 495 mm
Dybde 420 mm
Vekt 172 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss Ø150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Kokeplate, ekstra håndtak 
i matt sort, gulvplate i svart stål, 
tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 300

Peisovnen for deg som liker å sette 
sammen selv
Contura 300 er det perfekte valget for deg som ønsker å bestemme selv 

hvordan peisovnen skal se ut. Vil du ha en svart eller en hvit? Omramming 

i kleberstein eller artstone? Dør i støpejern eller glass? Vil du ha vedrom? 

Du kan velge mellom tre forskjellige matchende vedrom. Dessuten har den 

en uttrekksskuff og annet smart tilbehør. I C300-serien kan du fyre med 

vedkubber som er opptil 50 cm lange.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 310G, glassdør, hvit 

Lekker glassdør
Den generøse døren i glass gir ilden en fin innramming. Døren gir et moderne 

inntrykk og er lett å åpne med håndtak som ikke blir varme ved fyring. 

Contura 310G fås i svart eller hvitt og kan kombineres med matchende, 

frittstående vedoppbevaring.

48

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 850 mm
Bredde 750 mm
Dybde 375 mm
Vekt 130 kg
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør 
Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, 
uttrekksskuff, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura 310, støpejernsdør, svart 

Plass for store vedkubber
I 300-seriens brennkammer er det plass til vedkubber med 

en lengde på opptil en halv meter. Den frittstående vedopp-

bevaringen matcher peis ovnen og kan plasseres stående eller 

liggende.

Contura 310 fås i svart eller hvitt stål med dør i glass eller 

støpejern.

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 850 mm
Bredde 750 mm
Dybde 372 mm
Vekt 130 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart 
glass, kokeplate, vedrom, uttrekks-
skuff, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura 320AG, artstone naturell, glassdør 

Se mer av ilden
Artstone er en slepet betongstein med silkemyk overflate. 

Steinen er naturlig lysegrå og lagrer varme. Du kan nyte synet 

av et stort, herlig bål bak glassdøren.

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 850 mm
Bredde 750 mm
Dybde 375 mm
Vekt 175 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart 
glass, kokeplate, vedrom, uttrekks-
skuff, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura 320T, kleberstein, støpejernsdør 

Naturlig varmelagrende
Klebersteinen er et rent naturmateriale med individuell 

marmorering og gode varmelagrende egenskaper. Med 

omramning i kleberstein blir ovnen din helt unik. Døren 

i støpejern med generøst glass viser mye av ilden, og 

håndtaket blir ikke varmt ved fyring. Velg en praktisk 

oppbevaringsskuff i tillegg.

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 850 mm
Bredde 750 mm
Dybde 375 mm
Vekt 190 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart 
glass, kokeplate, vedrom, uttrekks-
skuff, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura 320TG, kleberstein, glassdør 

Moderne med glassdør
Contura 320TG kombinerer varmelagrende og 
naturlig marmorert kleberstein med den modern e 
glassdørens blanke overflate. I det store vedromme t 
er det godt med plass til store kubber. 

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 850 mm
Bredde 750 mm
Dybde 375 mm
Vekt 190 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, 
vedrom, uttrekksskuff, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura 320A, artstone, støpejernsdør 

Rustikt med støpejernsdør
Contura 320A med omramming i artstone og dør 
i støpejern gir et moderne og noe rustikt inntrykk. 
Omramningen i artstone har en jevn grå nyanse og 
er varmelagrende. Åpent vedrom er standard, opp-
bevaringsskuff kan velges i tillegg. 

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 850 mm
Bredde 750 mm
Djup 375 mm
Vekt 175 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, 
vedrom, uttrekksskuff, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura 330G, glassdør 

Miks og match med vedrom
Contura 330G har brennkammer i gulvhøyde. Modelle n kan 

også bygges sammen med, og settes oppå, vedrom i tre stør-

relser. Miks og match for å få en ovn som passer med akkurat 

dine ønsker og ditt hjem

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 570 mm
Bredde 750 mm
Dybde 375 mm
Vekt 115 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart 
glass, kokeplate, vedrom, uttrekks-
skuff, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura 330G
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Vedoppbevaring som du 
vil ha det
Vedrommet fås i tre ulike størrelser og kan plasseres under 

eller ved siden av ovnen. Rommet fås også med uttrekksskuff 

hvis du vil ha skjult oppbevaring i stedet for et åpent rom.
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Contura 500 Style

Elsket design, med enda 
smartere innside
serie – av en grunn. De rene linjene gir et moderne uttrykk som smelter inn i 

ethvert hjem. Nå har serien fått en skikkelig oppdatering, med funksjoner fra 

store broren Contura 600 Style. Autostart for rask antenning, boost-funksjon 

for å vekke liv i glørne samt stille aske skuff er bare noen av nyhetene som 

skaper enda finer e stunder foran ovnen. Den godt likte designen har fått enda 

høyere finish i flere detaljer, og i serien finne s det utførelser for alle typer 

hjem. Contura 500 Style er et selvsagt valg for deg som liker en pen, stilre n 

og innovativ peisovn som gjør det lett å kose seg.

Les mer om de nye, smarte funksjonene på side 67.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 556G, glassdør, hvit 

Stilren peisovn som lar ilden spille hovedrollen
Contura 556G Style har sjenerøse dører i glass og sidelys som fremhever ilden 

visuelt i rommet. Men det er også en peisovnserie som tar vare på varmen, 

med effektiv forbrenning og flere funksjoner som gjør det både enklere og 

tryggere å ha fyr i ovnen. 
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Spesifikasjoner
Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1066 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 104 kg
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør 
Topp i støpt aluminium eller glass, vifte, nedre dør, 
dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass eller stål, 
tilkobling til uteluft og skorstein
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Contura 556G Style
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Contura 510 Style, støpejernsdør 

Elsket grunnmodell 
med nytt liv
Contura 510 er en av verdens mest elskede peisovner. Style har 

gitt den nette og lettplasserte modellen nytt liv med en lekker 

dør, større glass og mer effektiv forbrenning.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1066 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 100 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150  mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, 
glass (bare til svart) eller kleberstein, 
nedre dør, vifte, dreieplate, 
kokeplate, gulvplate i glass eller stål, 
tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 510G Style, glassdør 

Den nye glassdøren gir et 
fint skinn
Døren i glass gir Contura 510 en moderne ansikts-
løftning. Ilden varmer ikke bare lenge, den lyser også 
opp rommet gjennom den sjenerøse døren. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1066 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 105 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass eller kleberstein, 
vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura 510G Style, glassdør, hvit 

En lys nyhet
Populær basismodell med ny, flott dør i glass, nå 
med hvit lakk. Liten, enkel å plassere og svært 
effektiv. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1066 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 105 kg 
Farge Svart
Maks vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium eller glass, dør med 
demping til oppbevaringsrom, kokeplate, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura 500 Style  59



60

Contura 520T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Varmt kledd i kleberstein for 
alle kalde dager
Omrammingen i kleberstein gir Contura 520T naturlig varme-

lagrende egenskaper. Samtidig har den et kompakt format 

som gjør den lett å plassere i rommet. Kleberstein har natur-

lige variasjoner i nyanse og marmorering, hver peisovn er unik.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1066 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 221 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Vifte, nedre dør, dreieplate, 
kokeplate, gulvplate i glass eller stål, 
tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 520 Style, støpejernsdør 

Med varmemagasin og 
konveksjonsspjeld for 
maksima l varme
Contura 520 er nyheten for deg som vil ha maksimal 
effekt på minimal plass. Med 100 kg varmemagasin 
og konveksjonsspjeld blir oppvarmingseffekten og 
varmelagringen svært god. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1100 mm
Bredde 570 mm
Dybde 477 mm
Vekt 205 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Nedre dør, dreieplate, kokeplate, gulvplate i 
glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura 556 Style, støpejernsdør 

Herlig lys, fine funksjoner
Contura 556 er manges favoritt. Det er lett å forstå 
hvorfor: du får mye i et nett forma t. Store, herlige 
glass som viser mye ild, mang e funksjoner og pen 
design. Velg dør i støpejern eller glass.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1100 mm
Bredde 556 mm
Dybde 475 mm
Vekt 191 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass (bare til svart) 
eller kleberstein, vifte, nedre dør, dreieplate, koke-
plate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og 
skorstein.
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Contura 556G Style, glassdør 

Få peisovnen slik du 
vil ha den
Contura 556 kan varieres nesten i det uendelige. Velg 

topp i kleberstein, glass eller støpejern. Velg drei-

eplate eller kokeplate og en vifte for ekstra sirkulasjon i 

varmegjennomstrømmingen.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1066 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 104 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, 
glass eller kleberstein, vifte, nedre 
dør, dreieplate, kokeplate, gulvplate 
i glass eller stål, tilkobling til uteluft 
og skorstein.



Contura 556T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Se mye av ilden, nyt 
varme n lenge
Contura 556T har nå fått nye, enda større sidelys. 
Med omramming i kleberstein får du det beste fra 
to verdener: lyset fra ilden spres gjennom de store 
glassene, og den naturlige kleber steinen gir deg 
beste varmeeffekt. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1083 mm
Bredde 542 mm
Dybde 440 mm
Vekt 175 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, gulvplate 
i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura 586 Style, støpejernsdør 

Løft og spre energien i 
rommet
Contura 586 med sjenerøse sideglass er plassert på 
en søyle. Her får ilden fritt spillerom, særlig hvis du 
velger en dreieplate og plasserer ovnen et stykke 
inn i rommet. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1143 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 104 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass (bare til svart) 
eller kleberstein, dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.
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Contura 596G Style, glassdør 

Elsket klassiker, nå i hvit
Contura 596 Style er en videreutvikling av våre mest 

populære modelle r. Nå har den fått en spennende glassdør, 

enda større side vinduer og hvit lakk. Toppen er i hvitlakkert 

støpejern. Velg et varmemagasin som tilbehør for ekstra 

varmeeffekt.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1529 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 136 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Dreieplate, gulvplate i 
glass eller stål, tilkobling til uteluft 
og skorstein.

kg

     
               

  



Contura 586G Style, glassdør 

La ilden synes
En peisovn på søyle har mange fordeler. Høyden gjør 
det enkelt å passe på fyringen, samtidig som lyset 
fra ilden får et løft.
Du kan velge dør i glass eller støpejern og mye fint 
tilbehør. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1143 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 104 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass eller kleberstein, 
dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling 
til uteluft og skorstein.

Contura 596 Style, støpejernsdør 

Gled deg over ekstra 
store glass
Contura 596 i svartlakkert stål har nye, større 
sidelys som viser mye ild. Velg mellom topp i 
støpejern, glass (bare til svart) eller kleberstein. 
Toppen i støpejern gir deg en praktisk flate der du 
for eksempel kan holde tekannen varm. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer upp till 120 m2

Høyde 1529 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 136 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Ekstra varmemagasin med konveksjonsspjeld, 
topp i støpt aluminium eller kleberstein, dreieplate, gulv-
plate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.
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Contura 596T Style, kleberstein, støpejernsdør 

En ovn med ekstra alt, 
takk!
Contura 596T er ovnen for deg som vil ha alt – mye 
varme, mange funksjoner, se mye av ilden og 
nyte den ekstra lenge. Med ekstra varmemagasin, 
omramning i kleberstein, nye og større sidelys samt 
konveksjonsspjeld har den alt. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1544 mm
Bredde 542 mm
Dybde 463 mm
Vekt 220 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlängde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Ekstra varmemagasin med konveksjonsspjeld, 
dreieplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft 
og skorstein.

Contura 590T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Det beste med varme 
og ild
Modellene i Contura 590-serien gir en rekke 
mulighete r for personlige valg. Peisovnen i svartlakkert 
stål eller med omramming i kleberstein er grunnlaget. 
Velg for eksempel dreieplate og varmemagasin for 
flere funksjoner. En gulvplate er praktisk, lettstelt og 
pen – velg stål eller glass. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1544 mm
Bredde 542 mm
Dybde 463 mm
Vekt 240 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Ekstra varmemagasin med konveksjonsspjeld, 
dreieplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og 
skorstein.
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Contura 596G Style, glassdør 

Den nye glassdøren gir et 
fint skinn
Contura 596G kan varieres nesten i det uendelige.  
Velg topp i kleberstein, glass eller støpejern.  Velg 
dreieplate eller vifte for enda bedre spredning av 
varmen. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1529 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vekt 136 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass eller kleberstein, 
ekstra varmemagasin med konveksjonsspjeld, dreieplate, 
gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og 
skorstein.

Smarte funksjoner 
utover det vanlige

ASF Automatic Start Function
Er en innovativ funksjon som automatisk regulerer 
opptenningsluften gjennom risten. Det innebærer 
at døren kan lukkes samtidig som opptenningsilden 
tennes, og ovnen blir dermed helt uavhengig 
av romluften. Og selvsagt er det betryggende 
å ikke måtte gå fra ovnen med åpen dør under 
opptenning. Også perfekt i moderne hus med 
undertrykk. Funksjonen er unik for Contura og 
patentsøkt.

SSA Silent Sliding Ash Tray
Skjønnhet ned i minste detalj, sier vi – og mener 
det. Askeskuffen på ovnene i serien Contura 800 
Style har fått en ny utforming som gjør at den glir 
stille og mykt ved tømming, takket være design og 
dempefunksjon

RBF Refueling Boost Function
Med boost-funksjonen kan du ”redde” en glo som 
nesten har sloknet. Du åpner bare venstre håndtak, 
så kommer det inn ny oksygen fra undersiden og 
får fart i gloen, slik at du kan antenne ny ved. Etter 
en kort stund kan du igjen nyte deilig ild og varme. Contura 500 Style  67
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Contura 600 Style

Skjønnhet som kommer innenfra 
men som synes utenpå 
En ild blir det selvsagte blikkfanget i et rom. Har du plass nok, bør du satse 

på en peisovn som gjør mye av seg, for varmens skyld, men også for designen. 

Peisovnene i serien Contura 600 Style har blitt skjønnere på alle måter. De 

varmer bedre og de har både nye og forbedrede funksjoner, som autostart for 

rask antenning, stille askeskuff og boost-funksjon for å vekke liv i en svak glo. 

Men først og fremst har de fått ny design, nye omramminger, dører og farger.

Skjønnheten kommer som kjent innenfra, men den synes også utenpå.

Les mer om de nye, smarte funksjonene på side 9.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 610G, glassdør, hvit 

Hvit ovn er en ny favoritt
Den hvitlakkerte ovnen er et hint til kakkelovnene vi husker fra gamle dager, 

men i en helt moderne utgave. Match den store glassdøren med en topp i 

svart glass eller hvitlakkert aluminium.
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Spesifikasjoner
Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1260 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 120 kg
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: 
Topp i lakkert aluminium, glass eller kleberstein, 
varmehylle eller frontdeksel. vedrom eller dør, 
frittstående formtil passet vedoppbevaring, var-
memagasin**, kokeplate, vifte*, tilkobling uteluft, 
skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

kg
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Contura 610G Style, glassdør 

En ny personlig favoritt
C610 Style er den minste modellen i den storvokste 
600-serien. Du kan for eksempel velge dør i støpejern eller 
glass, omramming i artstone elle r stål (svart, grå eller hvit), 
vedrom eller dør, frontdeksel eller varme hylle over døren samt 
tilbehør som varmemagasin, kokeplate og vifte. En pen og 
praktisk nyhet er vedoppbevaring ved siden av ovnen.

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1260 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 120 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, 
kleberstein eller glass, varmehylle 
eller frontdeksel, vedrom eller dør, 
frittstående formtilpasset vedoppbe-
varing, vifte*, varmemagasin**, koke-
plate, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

kg
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Contura 610 Style, støpejernsdør 

Dør i støpejern
Contura 610 Style med dør i støpejern gir et rustikt 
inntrykk. Kombiner med for eksempel vedrom, 
kokeplate eller varmemagasin for å få en ovn som 
passer med dine behov. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2
Høyde 1260 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 120 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, glass (kun til svart) 
eller kleberstein, varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller 
dør, frittstående formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, 
varmemagasin**, kokeplate, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

Contura 610AG Style, artstone, glassdør 

Med silkemyk overflate
Artstone er en unik omramming for peisovner fra 
Contura. Den finslipte betongsteinen er naturlig grå, 
og med døren i glass får ovnen et moderne uttrykk. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2
Høyde 1260 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 176 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel. vedrom eller dør, 
frittstående formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, varme-
magasin**, kokeplate, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

kg
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Contura 620 Style, støpejernsdør 

Varme for alle, i hele huset
Contura 620 Style har varmemagasin og konveksjons spjeld 
som standar d. Du kan dessuten velge ytterligere 20 kg var-
memagasin for å oppnå enda bedre varmelagring. Du får enda 
mer varme ut av veden du legger inn, ettersom varmen lagres 
i steinen. Modellen har støpejernsdør. Velg med eller uten dør 
på det nedre rommet.

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1290 mm
Bredde 580 mm
Dybde 515 mm
Vekt 250 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmehylle eller front-
deksel, vedrom eller dør, tilkobling 
uteluft, skorstein.

kg
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Contura 620T Style, støpejernsdør 

Naturlig marmorert og 
varme lagrende kleberstein
Contura 620T har omramming i varmelagrende 
kleberstein. Velge r du frontdeksel i stedet for 
varmehylle over døren, har du også mulighe t til å 
velge varme magasin og dermed få ut enda mer varme. 
Modellen har har støpejernsdør eller glassdør. Velg med 
eller uten dør på det nedre rommet. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1290 mm
Bredde 580 mm
Dybde 155 mm
Vekt 250 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, vifte*, 
varmemagasin**, tilkobling uteluft, skorstein.
* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

Contura 620TG Style, glassdør 

Glass og stein i harmoni
Contura 620TG kombinerer varmelagrende og 
naturlig kleberstein med den moderne glassdørens 
blanke overflate. Velg med eller uten dør foran 
vedrommet nede. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1290 mm
Bredde 580 mm
Dybde 515 mm
Vekt 250 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, 
vifte*, varmemagasin**, tilkobling uteluft, skorstein.  
* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

kg
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Contura 690G Style, glassdør 

Med mye av alt
Contura 690-modellene har kakkelovnens majestetiske uttrykk 
med den moderne peisovnens fordel: den viser ilden tydelig 
høyt over gulvet. Denne modellen har mye av alt; tre ulike 
farger, tre ulike topper, to ulike dører, to omramminger, nedre 
dør (standard) samt flere tilbehør som vedoppbevaring og 
varme magasin. Uansett hvilken variant som blir nettopp din 
favoritt, kan du nyte mange timers kos og deilig varme hver 
gang du fyrer opp i ovnen.

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1650 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 133 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium , 
kleberstein eller glass, frittstående 
formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, 
varmemagasin**, tilkobling uteluft, 
skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

kg
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Contura 690G Style, glassdør 

Tidløst i hvitt
Den høye modellen i hvitt med glassdør fungerer 
fint i alle slags innredninger med sin moderne, men 
tidløse stil. I tillegg kan du velge topp i glass, støpe-
jern eller kleberstein, ekstra varmemagasin samt et 
fritt stående vedrom som passer formen til peisovne n. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1650 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 133 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium eller glass,frittstående 
formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, 
tilkobling uteluft, skorstein.
* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

Contura 690 Style, støpejernsdør 

Kraftfullt med 
støpejernsdør
Med dør i støpejern får ovnen et rustikt uttrykk, og 
du kan velge mellom svart og grå lakk. Hvis du liker 
støpejernsdøren, kommer du til å elske håndtaket 
som er lett å åpne, og som ikke blir varmt ved fyring.
Velg i tillegg topp i støpejern, kleberstein eller glass 
(gjelder kun i sort). 

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1650 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 133 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, glass (gjelder kun 
i sort) eller kleberstein, frittstående formtilpasset 
vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, tilkobling uteluft, 
skorstein.
* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.
** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.
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Contura 690AG Style, artstone naturell, glassdør 

Med gjennomtenkt design 
og funksjon
Artstone er en omramming som er unik for Contura. En silke-
myk, naturlig grå stein omrammer hele denne peisovnen med 
oppbevaringsrom som åpnes med dør. Alle modellene i den 
høye 690-serien er utstyrt med åpningsbart rom nederst og 
kan suppleres med varmemagasin.

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1650 mm
Bredde 540 mm
Dybde 495 mm
Vekt 133 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Frittstående formtilpasset 
vedoppbevaring, vifte*, varme-
magasin**, gulvplate i glass eller stål, 
tilkobling uteluft, skorstein.* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin  ikke kombineres med vifte.

kg
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Contura 690T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Ekstra høyde og ekstra varme 
med kleberstein
En større peisovn gir større effekt, det vil si mer varme, enn en 
mindre. Det finnes også gode måter å få ut enda mer varme 
fra peisovnen sin på. Kleberstein er et naturlig, varmelagrende 
material e. Med omramming i kleberstein holder ovnen seg 
varm i flere timer etter at glørne har sloknet. Kleberstein har 
en unik, naturli g marmorering som gjør at ingen ovn er akkurat 
lik den andr e. Modelle n kan kompletteres med varmemagasin.

Spesifikasjoner
Effekt 3–9 kW
Virkningsgrad 86 %
Varmer opptil 150 m2

Høyde 1680 mm
Bredde 580 mm
Dybde 515 mm
Vekt 322 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 36 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Vifte*, varmemagasin**, 
gulvplate i glass eller stål, tilkobling 
uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med 
varmemagasin.
** Varmemagasin ikke kombineres med 
vifte.

kg
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Contura 700

Storheten som tar liten plass
Contura 700-serien utmerker seg med en moderne, mykt kantet og smal form 

som gjør at den er enkel å plassere. Serien har utallige valgmuligheter, du kan få 

ovnene med eller uten sideglass, høy eller lav sokkel, søyle og flere spennende 

overflatematerialer. Du kan selvfølgelig også velge varmemagasin, vifte, dør med 

demping foran vedrom i samme materiale som overflaten og mye mer. Det store 

glasset i døren gjør at ilden kommer til sin rett.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 710, støpejernsdør 

Lett å plassere, lett å elske
Contura 710 har en utforming som gjør den enkel å plasser e. Den passer like 

godt midt i rommet som i et hjørne.
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Spesifikasjoner
Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1151 mm
Bredde 459 mm
Dybde 372 mm
Vekt 105 kg
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 30 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tillval 
Dør med demping til vedrom, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 720T, kleberstein, støpejernsdør 

En vakker og effektiv 
varmekilde
Med omramming i varmelagrende kleberstein blir Contura 

720T en vakker og effektiv varmekilde. Uten side vinduer 

passe r den perfekt i et hjørne. Finnes i svart eller grå.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1179 mm
Bredde 556 mm
Dybde 407 mm
Vekt 195 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 30 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i glass eller 
stål, dør med demping til vedrom, 
tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 750, støpejernsdør 

La ovnen skinne
Denne ovnen har et brennkammer som preges av 
den rause bruken av glass, noe som gjør den til 
husets brennende hjerte, uansett hvor den står. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1151 mm
Bredde 459 mm
Dybde 372 mm
Vekt 103 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 30 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Dør med demping til vedrom, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 750A, aluminium, støpejernsdør 

For deg som vil skille deg 
ut
Aluminium gir en virkelig lekker kontrast til skinnet 
fra flammene. Vil du ha noe som føles moderne ikke 
bare nå, men i mange år fremover, er Contura 750A 
et naturlig valg. Både sider og rygg er kledd med 
aluminium. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1151 mm
Bredde 459 mm
Dybde 372 mm
Vekt 103 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 30 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Dør med demping til vedrom, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 780, støpejernsdør 

Tradisjonsrike ovner for nye 
generasjoner
Den moderne designen fra den kjente svenske designgruppen 

Myra gjør 700-serien til et naturlig midtpunkt i alle rom, uten 

at den opptar for mye av gulvarealet. Plasser Contura 780 på 

en dreieplate og løft ildens lys til ett nytt nivå.

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2
Høyde 1200 mm
Bredde 459 mm
Dybde 372 mm
Vekt 103 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 30 cm
Røykstuss 150 mm

Energiklasse 

Tilbehør: Dreieplate, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 790T, kleberstein, støpejernsdør 

Med naturlig varme
Contura 790T er helt kledd i naturlig varme lagrende kleberstein. 

Klebersteinen har en særpreget marmorering med naturlige 

variasjone r som gjør hver ovn unik. Med ekstra varme magasin 

holder varmen enda lenger. 

Spesifikasjoner
Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1593 mm
Bredde 556 mm
Dybde 407 mm
Vekt 260 kg
Vekt med varmemagasin 325 kg 
Farge Svart, grå
Max vedlengde 30 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmemagasin, gulvplate 
i glass eller stål, dør med demping 
i kleberstein, tilkobling uteluft, 
skorstein.

kg
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Contura 800 Style

Kompakt. Kapabel.
Nya Contura 800 Style har fått en oppdatert, enda mer elegant design. Men 

først og fremst flere funksjoner som gjør det enklere å fyre opp. Autostart for 

rask antenning og boost-funksjon for å vekke glørne til live er bare noen av 

nyhetene som skaper enda bedre stunder foran ilden.

Med et stort utvalg av modeller og ekstrautstyr kan du være sikker på at du 

finner den peisovnen som er perfekt for akkurat deg.

Les mer om de nye, smarte funksjonene på side 9.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contura 810 Style, støpejernsdør 

Seriens basismodell
En kompakt ovn som passer i alle rom. Seriens basismodell fås i grått, hvitt og 

svart, og oppdateringen til Style inne bærer at den har enda høyere glassparti i 

døren og dermed gir enda bedre ildsynlighet. Skorsteinen kan kobles til toppen 

eller baksiden av ovnen på samtlige modeller. 
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Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opp til 120 m2

Høyde 950 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 80 kg
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør 
Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass 
(kun til svart), kokeplate, dør med dempin g, gulv-
plate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 810G Style, glassdør 

Gjenspeiler lyset
Det generøse glasset i døren på Contura 810G Style 
gir et lyst og livfullt inntrykk. Her blandes lyset fra 
rommet med varmen fra ilden. Alt fint innrammet av 
de diskré sidepanelene. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 950 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 80 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass 
(kun til svart), kokeplate, dør med dempin g, gulvplate i 
glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 810W Style, støpejernsdør 

Ett kunstverk til din vegg
C810W er det seneste tilskuddet i vårt C800 Style-
sortiment.  Det luftige utseende når denne henges 
på veggen er et fornuftig valg for deg som har behov 
for en mindre ovn.  Du kan henge den på skorsteinen 
eller på en vegg eller i et hjørne i betong.  Den er 
naturligvis utstyrt med alle funksjoner som hører til 
800 Style-serien. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opp til 120 m2

Høyde 694 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 67 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, 
brakett for hjørne montering.
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Contura 820T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Naturnær kleberstein
Med paneler i kleberstein får du en naturnær og vak-
ker innramming av peisovnen din. En ovn i kleber stein 
har dessuten alltid et unikt utseende, fordi steinens 
marmorering aldri er den samme. Den naturlig 
varmelagrende steinen gir også en behagelig og jevn 
varme. Nytt for Style-oppdateringen er at stein sidene 
nå har færre synlige skjøter sammenlignet med de 
forrige modellene. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 965 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 125 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Kokeplate, dør med dempin g, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 820TG Style, kleberstein, glassdør 

Effektfull kontrast
Med omramming i kleberstein og en stilren glassdør 
får du en ovn som virkningsfullt kombinerer to 
designverdener. Klebersteinen har en individuell 
marmorering som gjør hver ovn unik. Glassdøren 
fremhever ilden og reflekterer lys. Resultatet blir et 
enda mer levende uttrykk. Med Style-oppdateringen 
har klebersteinsidene også færre synlige skjøter enn 
tidligere. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 965 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 125 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Kokeplate, dør med dempin g, gulvplate i glass 
eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 856G Style, glassdør 

Moderne og lyst
Med både sideglass og glassdør gir Contura 856G Style et 

lyst, stilrent og luftig inntrykk som gjør ilden maksimalt synlig i 

rommet. Velg gulvplate i glass for ekstra effekt!

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 950 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 77 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tillval: Topp i lakkert aluminium, 
kleberstein (kun til svart) eller 
glass, kokeplate, dør med dempin g, 
gulvplate i glass eller stål, tilkobling 
uteluft, skorstein.

88
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Contura 856 Style, støpejernsdør 

La ilden synes
En peisovn sprer ikke bare kos og varme. Det 
visuelle inntrykket er minst like viktig. Contura 856 
har store sideglass som gjør ilden synlig fra hele 
rommet. Ovnen blir det naturlige blikkfanget i hjem-
met ditt, en samlingsplass der det er lett å kose seg 
sammen.

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 950 mm
Bredde 465 mm
Djup 365 mm
Vekt 77 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass 
(kun til svart), kokeplate, dør med dempin g, gulvplate i 
glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 856TG, kleberstein, glassdør 

Mer glass og kleberstein
Øk følelsen av flammenes skinn med en dør i glass.  
Samspillet mellom ild, glass og naturlig kleberstein 
gir et moderne inntrykk og skaper en spennende 
atmosfære i ditt rom. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 965 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 105 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, 
kokeplate, tilkobling uteluft.
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Contura 856T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Sideglass og kleberstein
Kombiner de store sideglassene med vakker kleberstein. 856T 

er en peisovn som gir deg både maksimal ildsynlighet og et 

naturlig varmelagrende klebersteinspanel som dessuten alltid 

har en unik marmorering. Samspillet mellom ilden og den 

naturnære klebersteinen skaper et uovertruffent inntrykk.

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 965 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 105 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Topp i lakkert aluminium, 
kleberstein eller glass, kokeplate, 
tilkobling uteluft.



Contura 856W Style, støpejernsdør 

Et kunstverk for 
veggen din
Vår vegghengte modell er både praktisk og hever 
ilden slik at den synes bedre. De store sideglassene 
gir god ildsynlighet fra alle kanter. Contura 856W 
finnes i flere varianter, slik at du skal kunne finne 
den som matcher veggen din best.

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 697 mm
Bredde 465 mm
Dybde 379 mm
Vekt 67 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, 
kokeplate, brakett for hjørne montering, tilkobling uteluft.

Contura 856WG Style, glassdør 

Et vindu inn til varmen
Den veggmonterte Contura 856WG Style er et valg 
som er både praktisk og estetisk. Den fremhever 
ilden og kan plasseres fritt der du ønsker. Samtidig 
gir sideglassene og glassdøren en herlig romfølelse. 
Finnes også i svart. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 697 mm
Bredde 465 mm
Dybde 379 mm
Vekt 67 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til 
svart) eller glass, kokeplate, brakett for hjørne montering,  
tilkobling uteluft.
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Contura 870 Style, støpejernsdør 

Hev ilden
Hev ovnen og la ilden ta plass i rommet. En peis ovn 
på søyle gjør at ilden synes bedre. Samtidig skapes 
et luftig inntrykk nederst, som også gjør det lettere 
å rengjøre rundt ovnen. Med en dreie plate (ekstrau-
tstyr) kan du snu ovnen trinnløst hele veien rundt, 
slik at du alltid får den beste og koseligste utsikten. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1110 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 85 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til 
svart) eller glass, gulvplate i glass eller stål, kokeplate, 
dreieplate, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 870G Style, glassdør 

Glassdøren gir det lille 
ekstra
Contura 870G Style har en generøs glassdør som 
fremheves litt ekstra, takket være at ovnen er 
montert på søyle. Med en dreieplate (ekstrautstyr) 
snur du enkelt ovnen slik at du har best utsikt til 
den. En praktisk ovn som lett finner seg til rette i 
hjemmet ditt. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1110 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 85 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til 
svart) eller glass, gulvplate i glass eller stål, kokeplate, 
dreieplate, tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 886 Style, støpejernsdør 

Diskré og varm framtoning
Den svarte Contura 886 Style skaper et subtilt og 
behagelig inntrykk. Samtidig gir glassdøren og side-
glassene et dramatisk nærvær til ilden. Det naturlige 
blikkfanget på mørke, koselige høst- og vinterkvelder. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1110 mm
Bredde 465 mm
Djup 365 mm
Vekt 82 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, 
gulvplate i glass eller stål, kokeplate, dreieplate, tilkobling 
uteluft, skorstein.

Contura 886G Style, glassdør 

Et luftigere inntrykk
En søyleovn gjør ilden synligere i rommet. Med 
886 får du dessuten store sideglass som gir ilden 
inntrykk av å nesten sveve fritt. Kombinert med 
dreieplate (ekstrautstyr) kan du snu ovnen slik 
at alltid ser ilden, uansett hvor du er i rommet. 
Søylemodell i hvitt er en stor nyhet. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1110 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 82 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til 
svart) eller glass, gulvplate i glass eller stål, tilkobling 
uteluft til dreieplate, skorstein.
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Contura 890 Style, støpejernsdør 

Imponerende 
tilstedeværelse
En ovn som imponerer – men likevel har et lettplas-
sert format. Den høye 890 sprer varme og kos rundt 
seg og blir lett hjemmets naturlige samlingsplass. En 
ovn med en tydelig tilstedeværelse i rommet, både 
med og uten opptent ild. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Højde 1260 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 90 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein  eller 
glass, gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), 
tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 890G Style, glassdør 

Stilren og staselig
Contura 890G Style er høy, slank og imponerende. 
Likevel glir den lett inn i alle hjem. Ovnen er å få i 
moderne, stilrent hvitt, eller i mer subtilt svart. Den 
generøse glassdøren gir god ildsynlighet. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1260 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 90 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til 
svart) eller glass, gulvplate i glass eller stål, varmemagasin 
(25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura 890T Style, støpejernsdør 

Et dramatisk inntrykk
Den dramatiske ilden i samspill med den rolige, 
sterke klebersteinen. 890T er en ovn med et format 
og visuelt uttrykk som ikke lar noen være uberørt. 
Den naturlig varmelagrende klebersteinen sprer også 
varme lenge etter at den siste flammen har sloknet. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1275 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 150 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 
kg), tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 890TG Style, kleberstein, glassdør 

Naturnær og varm
Med naturlig varmelagrende kleberstein blir varme n 
værende lenge. Samtidig gir den generøs e glassdøren 
et uovertruffent visuelt inntrykk. Contur a 890TG Style 
er en ovn du gjerne blir sittende ved. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1275 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 150 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tillval: Gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), 
tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 800 Style  95

kg

     
               

  

kg

     
               

  



96

Contura 896G Style, glassdør 

Mer plass til varmen
Men sine store sideglass og sitt høye format gir 896 ilden 

den plassen den fortjener i hjemmet ditt. Ovnen fås i flere 

forskjellige farger og varianter. 896 er lett å elske, en ovn som 

tiltrekker seg både blikk og mennesker.

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1260 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 87 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Topp i lakkert aluminium, 
kleberstein (kun til svart) eller glass, 
gulvplate i glass eller stål, varme-
magasin (25 kg), tilkobling uteluft, 
skorstein.

kg

     
               

  



Contura 896 Style, støpejernsdør 

Sprer kos og varme
Takket være sideglassene ser ilden nesten ut til å 
sveve fritt i den diskré utformede Contura 896 Style, 
særlig på mørke, koselige vinterkvelder. En ovn som 
umiddelbart blir hjemmets naturlige kilde til kos. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1260 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 87 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller 
glass, gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), 
tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 896G, glassdør 

Lys og skandinavisk
Lys og varme hører sammen. Contura 896G Style 
sprer begge deler i hjemmet ditt. Sideglass og 
glassdør gjør ilden synlig fra alle vinkler. Contura 
896G Style er en ovn for det moderne hjemmet, 
inspirert av skandinavisk design. 

Spesifikasjoner
Effekt 5 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 120 m2

Høyde 1260 mm
Bredde 465 mm
Dybde 365 mm
Vekt 87 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til 
svart) eller glass, gulvplate i glass eller stål, varmemagasin 
(25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.
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Contura kassetter

Mer varme og nytt liv til hjemmet
En peiskassett er den perfekte løsningen både for deg som vil ha mer ut av det 

gamle ildstedet, og deg som vil mure en ny.

Å fyre i en peiskassett varmer opp hjemmet, i motsetning til en åpen peis, som 

er å fyre for kråkene. Dessute n slippes det ut betydelig færre partikler når du 

fyrer i et lukket ildsted.

Conturas peiskassetter finnes i flere størrelser, med ulike dører og utforminger. 

Finn favoritten din!
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Contura i6
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Contura i4 Modern, tresidig ramme 

Hensyn til både design og 
teknikk
Contura i4 Modern med tresidig ramme i moderne 

desig n glir lett inn i hjemmet ditt og er lett å 

plassere i en åpen peis.

Spesifikasjoner
Effekt 3-5 kW
Virkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Høyde 590 mm
Bredde 490 mm
Dybde 380 mm
Vekt 71 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 25 cm
Røykstuss 125 mm
Energiklasse 

Tilbehør: krom håndtak, 
varmluftsrist, tilkobling uteluft, 
skorsteinstilkobling
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Contura i4 Modern, fyrsidig ramme 

Skjønnhet, varme og god 
teknikk
Contura i4 gir det gamle ildstedet nytt liv med enkel design, 

sjenerøst glass og effekti v teknikk. 

Spesifikasjoner
Effekt 3-5 kW
Virkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Høyde 635 mm
Bredde 490 mm
Dybde 380 mm
Vekt 72 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 25 cm
Røykstuss 125 mm
Energiklasse 

Tilbehør: krom håndtak, varmluftsrist, 
tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.
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Contura i5, panoramadør 

Rene linjer og store glass
Contura i5 med panoramadør gir ilden stor plass. De rene 

linjene glir godt inn i hjemmemiljøet ditt.

Håndtaket er integrert i døren, og spjeldregulatoren er plas-

sert lett tilgjengelig foran. Passer til de fleste åpne peiser.

Spesifikasjoner
Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Høyde 480 mm
Bredde 550 mm
Dybde 433 mm
Vekt 77 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss 125 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Stållameller, lamellgitter, 
varmluftsrist, korte ben, tilkobling 
forbrenningsluft fra rommet, 
skorsteinstilkobling



Contura i5, dobbel dør 

Gjør det vakkert hjemme
Contura i5 med dobbel dør passer også utmerket 
i hjørnepeiser der en større dør tar for stor plass. 
Med lamellgitter forsterkes det moderne uttrykket 
(tilbehør). 

Spesifikasjoner
Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Høyde 480 mm
Bredde 550 mm
Dybde 433 mm
Vekt 77 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss 125 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Stållameller, lamellgitter, varmluftsrist, korte ben, 
tilkobling forbrenningsluft fra rommet, skorsteinstilkobling.

Contura i5L, panoramadør med korte ben 

En engelsk tradisjon
Hvis du liker engelsk design, velger du korte ben til 
Contura i5 og beholder stilen (ekstrautstyr). 

Spesifikasjoner
Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 78 %
Co 0,1%
Høyde 480 mm
Bredde 550 mm
Dybde 433 mm
Vekt 77 kg 
Farge Svart, grå
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss 125 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Stållameller, lamellgitter, varmluftsrist, korte ben, 
tilkobling forbrenningsluft fra rommet, skorsteinstilkobling.
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Contura i6G, glassdør 

En stil for hvert miljø 
og varm e for den 
sparsommelige
Contura i6 er et enkelt valg for deg som har egne 
ideer om hvordan peisen skal se ut, og vil bygge et 
nytt ildsted. Velg ditt uttrykk med dør i glass eller 
støpejern. Innsatsens ramme er i støpejern og med 
innfelt håndtak i støpejern. 

Spesifikasjoner
Effekt 3-7 kW
Nominell effekt 5 kW
Virkningsgrad 78 %
Varmer opptil 120m2

Høyde 504 mm
Bredde 593 mm
Dybde 403 mm
Vekt 92 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss utv. 125 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmluftsgaller, anslutningssats för uteluft, 
skorstensanslutning.

Contura i6, støpejernsdør 

Med innebygget valgfrihet 
Contura i6 har to ulike dører å velge mellom slik at 
du skal få det uttrykket du vil ha i ditt hjem.  At den 
er selvlåsende gir ekstra trygghet.  Vi har også byg-
get inn tekniske finesser i innsatsen, som justerbare 
skruer for å få innsatsen i vater og forberedt for 
tilkobling av uteluft for å gjøre installasjonen så 
smidig som mulig.  

Spesifikasjoner
Effekt 3-7 kW
Nominell effekt 5 kW
Virkningsgrad 78 %
Varmer opptil 120m2

Høyde 504 mm
Bredde 593 mm
Dybde 403 mm
Vekt 92 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 35 cm
Røykstuss utv. 125 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmluftsrist, tilkobling forbrenningsluft, 
skorsteinstilkobling.
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Contura i7, støpejernsdør 

Bygg inn med variasjon
Contura i7 er innsatsmodellen i Contura 300-serien. 
Med i7 har du friheten til å utforme din egen 
peis akkurat slik du vil ha den.  Peisinnsatsen kan 
plasseres i en åpen peis, eller som på bildet en egen 
planlagt løsning. Contura i7 er svart og fås med dør 
i glass eller støpejern. 

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120m2
Høyde 585 mm
Bredde 775 mm
Dybde 360 mm
Vekt 100 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss utv. 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Gulvplate i sort eller klart glass, tilkobling til 
uteluft, skorstein.

Contura i7G, glassdør  

Dør i glass for ett mer 
modern e uttrykk
Vil du ha et mer moderne uttrykk på din nye peis, 
velg dør i glass.  Ild og glass skaper en spennende 
kombinasjo n sammen. 

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opptil 120m2
Høyde 585 mm
Bredde 775 mm
Dybde 360 mm
Vekt 100 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss utv. 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Gulvplate i sort eller klart glass, tilkobling til 
uteluft, skorstein.
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Contura i8G, glass begge sider 

Form den som du vil
Contura i8 gir deg enda større frihet når du utformer hjemmet 
og ildstedet ditt. Peiskassetten fås i varianter med glass 
på begge sider, alternativt bare på høyre eller venstre side. 
Du kan velge en dør i støpejern (i8) for en robust og subtil 
design, eller glass (i8G), som forsterker inntrykket av den 
store glassdøren og sideglassene.

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opp til 120m2

Høyde 530 mm
Bredde 735 mm
Dybde 365 mm
Vekt 100 kg
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmeluftsrist, for-
blendingsgitter, tilkobling uteluft, 
skorsteinstilkobling.
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Contura i8G, glass høyre side  

Glass og ild i vakker 
kombinasjon
Contura i8 har mange muligheter og gir deg frihet til å 
utforme din peis slik du vil ha den.  Velg dør i glass for 
et ekstra vakkert uttrykk.

 

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opp til 120m2

Høyde 530 mm
Bredde 735 mm
Dybde 365 mm
Vekt 100 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss utv. 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmeluftsrist, forblendingsgitter, tilkobling uteluft, 
skorsteinstilkobling.

Contura i8, glass høyre side  

Hvor vil du se ditt bål
Vil du skape en egen løsning og se ilden fra flere 
hold?  Med Contura i8 kan du velge sideglass fra 
hvilken side du vil, høyre eller venstre.
 

Spesifikasjoner
Effekt 7 kW
Virkningsgrad 77 %
Varmer opp til 120m2

Høyde 530 mm
Bredde 735 mm
Dybde 365 mm
Vekt 100 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss utv. 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmeluftsrist, forblendingsgitter, tilkobling 
uteluft, skorsteinstilkobling.
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Contura innsatser

Tenk fritt med peisinnsatser
Hvis du vil tenke nesten helt fritt, velger du en peis innsats fra Contura. På 

de neste sidene finner du masse inspirasjon som kan hjelpe deg med å velge. 

Peis innsatser finnes i ulike størrelser og med omramminger i flere materialer 

som kan settes sammen til det ildstedet du drømmer om. Du kan også bygge 

inn peis innsatsen og få peisen akkurat slik du vil ha den.

Alle peisinnsatser gir deg et herlig stort flammebilde som lyser opp og varmer 

skikkelig, skikkelig godt.
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Contura i51

Contura i51
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Contura i31A, artstone 

Smakfull hvit artstone
Hvit Artstone er en farget betongstein med naturlig varme-

lagring. Legg gjerne til et varmemagasin på toppen av peisinn-

satsen bak omrammingen for ekstra god varmeøkonomi.

Spesifikasjoner
Effekt 4-9 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1650 mm
Bredde 910 mm
Dybde 500 mm
Vekt 350 kg
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Ekstra varmemagasin 200 
kg, beskyttelsesvegg 15 kg, gulvplate 
i glass, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura i30 innsats 

Var kreativ när du bygger
La fantasien sette grensene for peisen din og bygg 
din egen omramming. 

Spesifikasjoner
Effekt 6 kW
Virkningsgrad 81%
Maks. vedlengde 50 cm
Vekt excl. Thermotte 95 kg
Energiklasse 

Tilbehør: Ramme for innbygging

Contura i31    

Contura i31T, kleberstein 

Mykt grå kleberstein
Med en omramming i naturlig varme lagrende kleber-
stein får du ekstra god varme økonomi. Modellene 
kan også kombinere s med et varmemagasin og hylle 
og benk i svart granitt.

Spesifikasjoner
Effekt 4-9 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1650 mm
Bredde 910 mm
Dybde 500 mm
Vekt 425 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Ekstra varmemagasin 200 kg, beskyttelsesvegg 
(15 kg), hylle 15 kg, benk 145 kg gulvplate i glass, 
tilkobling uteluft og skorstein.

kg

     
               

  



112

Contura i41T, kleberstein 

Se ilden fra to sider
Den vinklede glassdøren i Contura i40 gir deg enda 
større muligheter til å skape et ildsted som skiller 
seg ut og lyser opp. Omrammingen i kleberstein er 
naturlig varmelagrend e. 

Spesifikasjoner
Effekt 5-10 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer upp till 160m2
Høyde 1650 mm
Bredde 910 mm
Dybde 500 mm
Vekt 425 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Ekstra varmemagasin 200 kg, beskyttelsesvegg 
15 kg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft uteluft og 
skorstein..

Contura i41A, artstone 

Velg hvitt og svart
Artstone er en innfarget hvit betongstein som er 
unik for Contura

Spesifikasjoner
Effekt 5-10 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 160m2

Høyde 1650 mm
Bredde 910 mm
Dybde 500 mm
Vekt 355 kg 
Farge Svart
Maks. vedlängde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Ekstra varmemagasin 200 kg, beskyttelses vegg 
15 kg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.

kg

     
               

  



Contura i41S, sandstein 

Velg side, høyre eller 
venstre?
Med omramming i valnøttbrun sandstein med dør i 
vinke l. Døren fås med vinkel til høyre eller venstre. 
Komplette r gjerne med varme magasin.

Spesifikasjoner
Effekt 5-10 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 160m2

Høyde 1650 mm
Bredde 910 mm
Dybde 500 mm
Vekt 355 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Ekstra varmemagasin 200 kg, beskyttelses vegg 
15 kg, gulvplate i glass, anslutning uteluft og skorstein.

Contura i40, innsats 

Velg høyre eller venstre
Slipp kreativiteten fri og mur din egen omramming til 
peisen.  

Spesifikasjoner
Effekt 5-10 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 160m2

Høyde 1650 mm
Bredde 910 mm
Dybde 500 mm
Vekt 355 kg 
Farge Svart
Maks. vedlängde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør:  Ekstra varmemagasin 200 kg, beskyttelses vegg 
15 kg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura i51, hvit 

Tenn opp på et blunk
Contura i51 i hvitt stål har raskt blitt populær. Den modern e 
utformingen passer inn i moderne hus, men det som gjør i51 
til en skikkelig suksess er hvor tett den er, og at den henter 
forbrenningsluften utenfra – den er rask og enkel å tenne opp, 
og oppvarmingen er svært effektiv. Vi har også et praktisk 
vedrom i svart som passe r til innsatsen.

Hvis du vil ha ekstra varme, legger du til et varmemagasin.

Spesifikasjoner
Effekt 6-11 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 170m2

Høyde 1650 mm
Bredde 770 mm
Dybde 500 mm
Vekt 215 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H500, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 100 kg, 
vedbox 50 kg, beskyttelsesvegg, 
gulvplate i glass, tilkobling uteluft, 
ramme for innmuring og skorstein.

kg

     
               

  



Contura i51A, artstone, hvit 

Enkel å plassere
Artstone er en innfarget hvit betongstein som du 
kun får fra Contura. Innsatsen er lett å plassere 
i hjemmet, ettersom den tar liten plass og kan 
installeres mot en brennbar vegg, dersom det 
benyttes en beskyttelsesvegg. Passer utmerket med 
et vedrom i svartlakkert stål. 

Spesifikasjoner
Effekt 6-11 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 170m2

Høyde 1650 mm
Bredde 770 mm
Dybde 500 mm
Vekt 290 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H500, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 100 kg, vedbox 50 kg, beskyt-
telsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for 
innmuring og skorstein.

Contura i51, svart 

Varier med vedrom
Med store vinduer på tre sider og et romslig 
brennkammer passer Contura i51 godt inn i moderne 
hjem. Teknikken inni den flotte innsatsen er spesielt 
tilpasset til hus med moderne oppvarmingsteknikk 
som skaper undertrykk. Velg svart stål for et ryddig 
og grafisk uttrykk. 

Spesifikasjoner
Effekt 6-11 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 170m2

Høyde 1650 mm
Bredde 770 mm
Dybde 500 mm
Vekt 215 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
Vekt 50 kg
H500, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 100 kg, vedbox 50 kg, beskyt-
telsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for 
innmuring og skorstein.
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Contura i51AN, artstone naturell 

Ubehandlet betong med 
slett overflate
Artstone naturell er rå betong som er slipt ned til en 
jevn overflate med en myk grånyanse, og passer deg 
som er ute etter et elegant og luksuriøst uttrykk. 
Passe r utmerket med et vedrom i svartlakkert stål. 

Spesifikasjoner
Effekt 6-11 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 170m2

Høyde 1650 mm
Bredde 770 mm
Dybde 500 mm
Vekt 290 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H500, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 100 kg, vedbox 50 kg, beskyt-
telsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for 
innmuring og skorstein.

Contura i51T, kleberstein 

Masse oppbevaringsplass 
og varme
Variasjonene i den naturlige varmelagrende kleber-
steinen gjør at din i51T er unik. Fullfør med et var-
memagasin på toppen av peisen bak omrammingen, 
så holder ovnen på varmen ekstra, ekstra lenge

Spesifikasjoner
Effekt 6-11 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 170m2

Høyde 1650 mm
Bredde 770 mm
Dybde 500 mm
Vekt 350 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H500, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 100 kg, vedboks 50 kg, beskyt-
telsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for 
innmuring og skorstein.
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Contura i51S, sandstein 

Nydelig sitteplass
Sandsten er en naturlig varmelagrende steintype i 
nøtte brune nyanser med naturlige variasjone r.  

Spesifikasjoner
Effekt 6-11 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 170m2

Høyde 1650 mm
Bredde 770 mm
Dybde 500 mm
Vekt 335 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H500, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 100 kg, vedboks 50 kg, beskyt-
telsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for 
innmuring og skorstein.

Contura i50, innsats 

Mur ut fra din egen fantasi
Slipp kreativiteten fri og mur din egen omramming til 
peisen. 

Spesifikasjoner
Effekt 6-11 kW
Virkningsgrad 80 %
Varmer opptil 170m2

Høyde 1465 mm
Bredde 765 mm
Dybde 485 mm
Vekt 160 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 50 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmemagasin, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura i61 series

Contura i61, svart 

Stilrent, klassisk, praktisk
Med en Contura i61 i svart stål skapes en dramatisk kontrast 

til varmen og lyset fra ilden. Et perfekt valg for deg som 

ønsker et ildsted med en overflate som er både stilren og 

praktisk.

Spesifikasjoner
Effekt 6 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1570 mm
Bredde 590 mm
Dybde 500 mm
Vekt 195 kg 
Farge Svart, hvit
Maks vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H570, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 55 kg, 
vedboks 28 kg, ryggplate, beskyt-
telsesvegg, gulvplate i glass, 
tilkobling uteluft og skorstein.

kg

     
               

  



Contura i61AN, artstone naturell 

Varmebestandig med store 
variasjonsmuligheter
Artstone tåler store varmevariasjoner, og den 
naturelle varianten kan også males. Snakk med 
forhandleren om muligheten for å få en Contura i61 i 
akkurat din favorittfarge! 

Spesifikasjoner
Effekt 6 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1570 mm
Bredde 590 mm
Dybde 500 mm
Vekt 275 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H570, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, beskyt-
telsevegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura i61, hvit 

Et lysere inntrykk
En Contura i61 i hvitt stål glir fint inn i hjemmet ditt, 
med en typisk skandinavisk estetikk som skaper et 
luftig  inntrykk.  Den lakkerte stålomrammingen har 
en slitesterk, lys overflate som holder lenge. 

Spesifikasjoner
Effekt 6 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1570 mm
Bredde 590 mm
Dybde 500 mm
Vekt 195 kg 
Farge Svart, hvit
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H570, B400, D500 mm

Tilbehør:  Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, beskyt-
telsevegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.
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Contura i61T, kleberstein 

Alle ildsteder er 
forskjellige
Kleberstein er en naturlig varmelagrende stein som 
gjør hvert ildsted unikt, fordi marmoreringen varierer. 
Resultatet blir et vakkert ildsted som du virkelig kan 
kalle ditt. 

Spesifikasjoner
Effekt 6 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1570 mm
Bredde 590 mm
Dybde 500 mm
Vekt 320 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, gulvplate i 
glass, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura i61A, artstone, hvit 

Styrke og skjønnhet
Artstone er en rå betong slipt til en glatt overflate. 
Det er et materiale med en moderne følelse, som 
kombinerer skjønnhet og styrke med inspirasjon fra 
industridesign. Hvit Artstone gir et lyst og herlig 
inntrykk i hjemmet ditt. 

Spesifikasjoner
Effekt 6 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1570 mm
Bredde 590 mm
Dybde 500 mm
Vekt 195 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Vedboks (tilbehør)
H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, gulvplate i 
glass, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura i61A
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Contura i60, innsats 

Minimalisme eller helt 
motsatt – du velger!
Ildstedet fås også som innsats, Contura i60. La ild-

stedet smelte diskré inn i veggen, eller skap en djerv 

utforming der bare fantasien setter grensene og du 

murer din egen unike omramming. Valget er ditt.

Spesifikasjoner
Effekt 6 kW
Virkningsgrad 81 %
Varmer opptil 150m2

Høyde 1530 mm
Bredde 585 mm
Dybde 500 mm
Vekt 140 kg 
Farge Svart
Maks. vedlengde 33 cm
Røykstuss 150 mm
Energiklasse 

Tilbehør: Varmemagasin, ramme 
for innbygging, tilkobling uteluft og 
skorstein.



122

Contura 856W Style, vises med klebersteinstopp
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Gi Contura din 
personlige stil
Du har sikkert skjønt at Conturas grunnmodeller allerede fra begynnelsen 

tilfredsstiller de flestes smak. Kanskje har du også funnet din favoritt. 

Da er tiden inne for å velge tilbehør! Takket være briljante, smålandske 

konstruksjoner går det an å få en helt personlig Contura som dekker dine 

behov. 

Contura har tilbehør for den økonomiske: En vifte som øker effektivitete n.

Contura har tilbehør for den ryddige: Bak en dør kan du samle fyrstikke r, 

opptenningsved og hansker.

Contura har tilbehør for estetikeren: Hvilken topp vil du ha på din Contura? 

Kleberstein, glass eller støpejern?

Her kan du dessuten lese mer om dreieplater, gulvplater og skorsteins-

systemet Premodul som passer til både Contura og ditt hus. 

 

Varme kan brukes til mye
Flere av våre modeller kan kompletteres med en vifte som gir ekstra sirku-

lasjon av varmen. En bakerovn eller klebersteinstopp blir et energi sparende 

supplement til den vanlige peisen eller komfyren.
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Vifte. Gir rask fordeling av 
varmen og jevnere temperatur. 
Termostatstyrt; den starter 
automatisk når du fyrer og stanser 
når ilden har sluknet. Enkel å 
montere, selv i ettertid.

Kokeplate i støpejern. Perfekt når 
du vil bruke ovnen til å varme mat 
eller drikke. Kun ved bakmontering.

Tilbehør for skjønnhet og 
funksjon
Her er en oversikt over tilbehør som øker nytten og fornøyelsen med din ovn. 

På contura.eu/no/norsk/ kan du se hele utvalget av tilbehør. Vær oppmerksom på at noe 

av tilbehøre t ikke kan kombineres med alle modeller.

 Alle ovner kan kobles til uteluft og skorsteinssystemet Premodul. For mer informasjon se 

side 172, premodul.eu/no eller snakk med din forhandler.

Skuff. Praktisk og romslig skuff i 
svart stål som plasseres under ovnen 
(kun til Contura 300-serien).

Formtilpasset vedboks. Kun til 
Contura 600-serien.

Frittstående vedboks. I svart stål i størrelsene S, M og L.  Kan plasseres 
liggende under C330 eller mot siden på C310 og 320.  I liggende vedboks kan 
du ha vedkubber på opp til 50 cm.

Small
B 570 x H 375 mm 

D 375 mm, vekt 22 kg

Medium
B 750 x H 375 mm

D 375 mm, vekt 26 kg

Large
B 375 x H 850 mm

D 375 mm, vekt 28 kg

124



125

Dreieplate. Trinnløs dreining i 360 
grader. Dreievinkel og dreietreghet 
kan justeres. Passer til alle Contura 
500 og 600 samt 780, 870 og 886. 
Kan kobles til uteluft!

Vedrom. Ett praktisk rom under 
ovnen for oppbevaring av ved.  
Standard på flere modeller.

Tilkobling uteluft. Funksjon for å ta 
forbrenningsluften utenfra, viktig i 
moderne hus med ventilasjonssystem 
og undertrykk i boligen.

Glasstopp. Gi ovnen din en moderne 
stil med en glasstopp. Passer til 
Contura 500-, 600- och 800 Style.

Klebersteinstopp. Hver kleberstein 
er unik med vakker marmorering.  
Holder lenge på varmen og fungerer 
også som varmeplate.

Gulvplate. Våre praktiske gulvplater 
fås i svart eller grålakkert stål eller 
herdet glass. De korte glassplatene 
er enkle å fjerne når du skal gjøre 
rent.

Dør med demping. Oppbevar ved, 
fyrstikker og hansker bak en match-
ende dør med myk selvlukking.

Varmemagasin. Er skjult i ovnen og 
holder lenge på varmen. Finnes på 
utvalgte modeller i de fleste av våre 
serier.

Topp i lakkert aluminium. 
Aluminium toppen kan fungere som 
en varmeplate. Det er praktisk hvis 
du vil bruke ovnen til å varme mat, 
for eksempel ved strømbrudd.

Tilbehør  125
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Tilbehør for Contura 
innsatser och kassetter
Vær oppmerksom på at alle valgmuligheter ikke kan kombineres på alle modeller.  

Komplett oversikt over muligheter finnes på www.contura.eu

Bein. Contura i5 kan leveres med 
korte bein for den som liker engelsk 
design (ekstrautstyr). 

Varmemagasin. 200 kg varme-
magasin til Ci31/i41, 100 kg 
varmemagasin til Ci51 og 55 kg 
varmemagasin til Ci61 hvis du vil 
lagre varmen ekstra lenge.

Stållameller. Peisåpninger som er 
større enn innsatsen, kan dekkes 
med et matchend e lamellgitter. Det 
er enkelt å kutte til perfekt størrelse 
og montere. Kun til Contura i5.

Vedrom. Til Contura i51 finnes 
et vedrom i svartlakkert stål. Du 
bestemmer selv hvor og hvordan det 
skal plasseres. Kan også brukes som 
sittebenk eller avlastningsflate.
Mål: B 400 x H 500 x T 500 mm, vekt 
50 kg.
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Vedrom. Til Contura i61 finnes et ved-
rom i svartlakkert stål. Du bestemmer 
selv hvor og hvordan det skal plasseres. 
Mål: B 400 x H 570 x T 500 mm, vekt 
28 kg

Lamellgitter. Kort lamellgitter som 
har samme bredde som innsatsen. 
Kun til Contura i5.

Varmluftsrist. Sett inn en varmlufts-
rist for å utnytte varmen bedre.
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Fakta om alle ovner
Her finner du fakta om alle peisovnene, modell for modell, slik at du kan 

planlegge dine valg. Ved hjelp av målskissene kan du måle nøyaktig hvor ditt 

ildsted skal plasseres.   

Sikkerhetstestet
CE-merking er en viktig del av EUs produktlovgiving og omfatter blant annet 

byggeprodukter, maskiner og leketøy. CE-merkingen betyr at produktet 

oppfyller den viktigste egenskapen, nemlig sikkerheten. 

Alle produkter som er produsert av Contura og Premodul, er CE-merket. 

Fem års garanti
Når du kjøper en komplett ovn fra Contura, får du alltid fem års fabrikkgaranti. 

Gjennom hele ovnens levetid har du tilgang til både god service og 

reservedeler, noe som gir en ekstra trygghet.

5-Y
EAR WARRANTY • 5-YEAR

 W
ARRANTY • 5-YEAR W

AR
R

AN
TY

 •
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 Frittstående ovner 

Modell Effekt Virkningsgrad Høyde Bredde Dybde Vekt Sikkerhets- Sikkerhets- Høyde til senter Maks. ved
 (kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) avstand fra avstand fra røykuttak (mm) lengde (mm)
       baksiden (mm) side (mm)

Contura 26
26T, lav 3–9 79 1312 582 462 420 100 600 1033 400
26T, høy 3–9 79 1622 582 462 470 100 600 1033 400
 
Contura 30
35 3–7 80 1600 550 430 130 100 415 1050 350
35T 3–7 80 1600 550 430 250 100 415 1050 350
 
Contura 50
51 3–7 81 825 495 420 128 150 500 705 350
52 3–7 81 825 495 420 135 150 500 705 350
52T 3–7 81 875 495 420 172 150 500 705 350
 
Contura 300
310 / 310G 5–9 77 850 750 375 130 100 500 700 500
310A / 320AG 5–9 77 850 750 375 175 100 500 700 500
320T / 320TG 5–9 77 850 750 375 190 100 500 700 500
330G 5–9 77 850 750 375 115 100 500 420 500
 
Contura 500 Style
510 Style 3–7 80 1066 495 440 100 100 500 920 330
520 Style 3–7 80 1100 570 477 205 100 468 920 330
520T Style 3–7 80 1100 566 475 221 100 468 920 330
556 Style 3–7 80 1066 495 440 100 100 500 920 330
556T Style 3–7 80 1083 542 440 175 100 500 920 330
586 Style 3–7 80 1143 495 440 104 100 500 1000 330
590T Style 3–7 80 1544 542 463 240 100 480 1127 330
596 Style 3–7 80 1529 495 440 136 100 500 1127 330
596T Style 3–7 80 1544 542 463 220 100 479 1127 330
 
Contura 600 Style
610 / 610G Style 3–9 86 1260 540 495 120 100 528 1078 360
610AG Style 3–9 86 1260 540 495 176 100 528 1078 360
620 Style 3–9 86 1290 580 515 250 100 507 1078 360
620T / 620TG Style 3–9 86 1290 580 515 250 100 507 1078 360
690 / 690G Style 3–9 86 1650 540 495 133 100 528 1338 360
690AG Style 3–9 86 1650 540 495 240 100 528 1338 360
690T Style 3–9 86 1680 580 515 322 100 507 1338 360

Teknikk og mål
Basisfakta om produktene i denne brosjyren. For fullstendig informasjon, se Conturas 

produktbrosjyrer eller www.contura.eu/no/norsk/  
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 Frittstående ovner (forts.) 

Modell Effekt Virkningsgrad Høyde Bredde Dybde Vekt Sikkerhets- Sikkerhets- Høyde til senter Maks. ved
  (kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) avstand fra avstand fra røykuttak (mm) lengde (mm)
        baksiden (mm) side (mm)

Contura 700
710 3–7 80 1151 459 372 105 100 400 1026 300
720T 3–7 80 1179 556 407 195 100 400 1039 300
750 3–7 80 1151 459 372 103 100 400 1026 300
750A 3–7 80 1151 459 372 103 100 400 1026 300
780 3–7 80 1200 459 372 103 100 400 1076 300
790T 3–7 80 1593 556 407 260 100 400 1180 330
 
Contura 800 Style
810 3–7 81 950 465 365 80 100 350 816 330
810W 3-7 81 694 465 365 67 11 350 563 330
820T 3–7 81 965 465 365 125 100 350 816 330
856 3–7 81 950 465 365 77 100 500 816 330
856W 3–7 81 697 465 379 67 - 500 563 330
856T 3–7 81 965 465 365 105 100 500 816 330
870 3–7 81 1110 465 365 85 100 350 976 330
886 3–7 81 1110 465 365 82 100 500 976 330
890 3–7 81 1260 465 365 90 100 350 916 330
890T 3–7 81 1275 465 365 150 100 350 916 330
896 3–7 81 1260 465 365 87 100 500 916 330

 Innsatser & kassetter 

Modell Effekt Virkningsgrad Høyde Bredde Dybde Vekt Sikkerhets- Sikkerhets- Høyde til senter Maks. ved
  (kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) avstand fra avstand fra røykuttak (mm) lengde (mm)
        baksiden (mm) side (mm)

i4 Modern, 3-ramme 3–5 78 590 490 380 71 50* 50* 530 330
i4 Modern, 4-ramme 3–5 78 635 490 380 72 50* 50* 530 330
i5  3–9 78 480 550 433 77 20* 20* 410 350
i6 / i6G 3–9 78 545 625 405 80 20* 50* 400 350
i7 / i7G 5–9 77 585 775 360 100 20* 100* – 500
i8 / i8G 7 77 530 732 365 100   – 500
i30 4–9 81 1260 725 410 135 50* 500** 1205-1225 500
i31 4–9 81 1650 910 500 350-425 0 200** 1385 500
i40 5–10 81 1250 775 425 145 50* 500** 1205/1225 500
i41 5–10 81 1650 910 500 355-425 0 200** 1385/1435 500
i50 6–10 80 1470 765 485 160 50* 700 1220 500
i51 6–10 80 1650 770 500 215-350 0 700 1370 500
i60 5–9 81 1530 585 500 145  500 1390 330
i61 5–9 81 1570 590 500 195-320  500 1390 330

 * til brannmur
 ** fra omramming
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Oversikt – alle modeller
Her kan du sammenligne alle ovnene fra Contura. For detaljer om 

ildsynlighet, mål, effekt og tilbehør se respektive avsnitt. 

Contura 35 / 35T

Contura 50

Contura 26

Contura 26T, lav 
Kleberstein

Contura 26T, høy 
Kleberstein

Contura 35T 
Kleberstein eller glasstopp, 
støpejern- eller glassdør

Contura 35/35G 
Glasstopp, støpejern- eller 
glassdør

Contura 35/35G 
Glasstopp, støpejern- eller 
glassdør

Contura 51 
Støpejern

Contura 52 
Støpejern

Contura 52T 
Støpejern og kleberstein

 Vifte

 Ildsynlighet

 Ovnen fås i svart lakk

 Ovnen fås i grå lakk

 Ovnen fås i hvit lakk

 Ovnen fås i grå eller svart lakk

 Ovnen fås i svart eller hvit lakk

 Ovnen fås i svart, grå eller hvit lakk
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Contura 330 Contura 510 Style

Contura 310 / 320

Contura 310
Stål, støpejernsdør

Contura 310G
Stål, glassdør

Contura 320A
Artstone, støpejernsdør

Contura 320AG
Artstone, glassdør

Contura 320T
Kleberstein, støpejernsdør

Contura 320TG
Kleberstein, glassdør

Contura 330G
Stål, glassdør

Contura 510:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 510:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp 
(kun til svart peisstamme)

Contura 510:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 510G Style

Contura 510G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 510G:1 Style
Glaslucka, topp i lakkert 
aluminium

Contura 510G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 510G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 510G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp

Contura 520 / 556 Style

Contura 520 Style
Stål (standard: varme-
magasin 100 kg)

Contura 520T
Kleberstein

Contura 556:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 556:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp 
(kun til svart)

Contura 556:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp
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Contura 586 / 586G Style

Contura 610 Style

Contura 556G / 556T Style

Contura 590 / 596 / 596G / 596T Style

Contura 586:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 586:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp
(kun til svart)

Contura 586:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 586G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 586G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 586G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp

Contura 590T Style
Kleberstein

Contura 596:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 596:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp
(kun til svart)

Contura 596G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 596G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp

Contura 596T Style
Kleberstein

Contura 610:1
Topp i lakkert aluminium og 
varmehylle

Contura 610:2
Glasstopp og varme hylle 
(kun til svart)

Contura 610:3
Klebersteinstopp og 
varmehylle

Contura 610:4
Topp i lakkert aluminium og 
frontdeksel

Contura 610:5
Glasstopp og frontdeksel
(kun til svart)

Contura 610:6
Klebersteinstopp og 
frontdeksel

Contura 556G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 556G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 556G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 556G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 556G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp

Contura 556T Style
Kleberstein
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Contura 610G Style

Contura 610G:1
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium og varmehylle

Contura 610G:2
Glassdør, glasstopp og 
varme hylle

Contura 610G:3
Glassdør, klebersteinstopp 
og varmehylle

Contura 610G:4
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium og frontdeksel

Contura 610G:5
Glassdør, glasstopp og 
frontdeksel

Contura 610G:6
Glassdør, klebersteinstopp 
og frontdeksel

Contura 690G / 690AG / 690T Style

Contura 610AG / 620 / 620T Style

Contura 620TG / 690 Style

Contura 690G:1
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 690G:2
Glassdør, glasstopp

Contura 690G:3
Glassdør, klebersteinstopp

Contura 690AG
Artstone naturell, glassdør

Contura 690T
Kleberstein, støpejernsdør

Contura 610AG:1
Artstone naturell, glassdør 
og varmehylle

Contura 610AG:2
Artstone naturell, glassdør 
og frontdeksel

Contura 620:1
Stål, støpejernsdør og 
varmehylle

Contura 620:2
Stål, støpejernsdør, 
frontdeksel

Contura 620T:1
Kleberstein, støpejernsdør, 
varmehylle

Contura 620T:2
Kleberstein, støpejernsdør, 
frontdeksel

Contura 620TG:1
Kleberstein, glassdør, 
varmehylle

Contura 620TG:2
Kleberstein, glassdør, 
frontdeksel

Contura 690:1
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 690:2
Støpejernsdør, glasstopp

Contura 690:3
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp
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Contura 810G Style

Contura 700 series

Contura 790T / 810 Style

Contura 810G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 810G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 810G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp 
(kun til svart)

Contura 810G TL Style
Glassdør, støpejernstopp

Contura 710 Contura 720T
Kleberstein

Contura 750 Contura 750A
Aluminiumsider

Contura 780

Contura 790T
Kleberstein

Contura 810:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 810:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp 
(kun til svart)

Contura 810:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 810 TL Style
Støpejernsdør, 
støpejernstopp

Contura 810W Style / 820T Style / 820TG Style

Contura 810W:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 810W:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp

Contura 810W:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 820T Style
Kleberstein, støpejernsdør

Contura 820TG Style
Kleberstein, glassdør
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Contura 870 Style / 870G Style

Contura 856G Style / 856G TL / 856T / 856TG Style

Contura 856W Style / 856WG Style

Contura 870:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 870:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp

Contura 870:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 870G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 870G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 870G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp 
(kun til svart)

Contura 856G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 856G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 856G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp 
(kun til svart)

Contura 856G TL Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 856T Style
Kleberstein, støpejernsdør

Contura 856TG Style
Kleberstein, glassdør

Contura 856W:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 856W:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp

Contura 856W:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 856WG:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 856WG:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 856WG:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)

Contura 856 Style / 856 TL

Contura 856:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 856:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp 
(kun til svart)

Contura 856:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 856 TL Style
Støpejernsdør, 
støpejernstopp
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Contura 890T Style / 890TG / 896 Style

Contura 886 Style / 886G Style

Contura 890 Style / 890G Style

Contura 890G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp 
(kun til svart)

Contura 890G TL Style
Glassdør, støpejernstopp

Contura 890T Style
Kleberstein, støpejernsdør

Contura 890TG Style
Kleberstein, glassdør

Contura 896:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 896:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp

Contura 886:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 886:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp

Contura 886:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 886G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 886G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 886G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp 
(kun til svart)

Contura 890:1 Style
Støpejernsdør, topp i 
lakkert aluminium

Contura 890:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp

Contura 890:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

Contura 890 TL Style
Støpejernsdør, 
støpejernstopp

Contura 890G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 890G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 896G Style

Contura 896:3 Style
Støpejernsdør, 
klebersteinstopp

  
  

Contura 896 TL Style
Støpejernsdør, 
støpejestopp

  
   

Contura 896G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert 
aluminium

Contura 896G:2 Style
Glassdør, glasstopp

Contura 896G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp 
(kun til svart)

Contura 896G TL Style
Glassdør, støpejernstopp
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Contura i7

Contura i6

Contura i5

Contura i4

Contura i7
Støpejernsdør

Contura i7G
Glassdør

Contura i6
Støpejernsdør

Contura i6G
Glassdør

Contura i4 Modern
4-sidig ram

Contura i4 Modern
3-sidig ram

Contura i5, panoramadør Contura i5, dobbel dør Contura i5L, panoramadør
Med korte ben

Contura i5L, dubbel dør
Med korte ben
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Contura i30 / i31T / i31A

Contura i40 / i41

Contura i30
Innsats

Contura i31T
Kleberstein

Contura i31A
Artstone

Contura i40
Innsats

Contura i41T
Kleberstein

Contura i41A
Artstone

Contura i41S
Sandstein

Innsatsen finns tillgenglig i både venster 
och høyre version.

Contura i8 /i8G

Contura i8
Innsats, glass 3 sider

Contura i8
Innsats, glass 2 sider, høyer eller venster

Contura i8G
Innsats, glass 3 sider

 

Contura i8G
Innsats, glass 2 sider, høyre eller venstre
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Contura i50 / i51

Contura i50
Innsats

Contura i51
Stål, svart

Contura i51
Stål, hvit

Contura i51T
Kleberstein

Contura i51

Contura i51A
Artstone naturell

Contura i51S
Sandstein

Contura i51A
Artstone, hvit

Vedboks i svart stål finns som 
tilbehør.
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Contura i61A / i61T

Contura i60 / i61

Contura i61A
Artstone naturell

Contura i61A
Artstone, hvit

Contura i61T
Kleberstein

Contura i60
Innsats

Contura i61
Stål, svart

Contura i61
Stål, hvit
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26T, lav

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c røykuttak bak  
C = avstand fra rygg til c/c skorsteinstilkobling oppover
D = avstand fra rygg til røykuttak bak 
E = avstand fra rygg til hull i sikteplate
F = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft (410 mm) 

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
Ved bruk av 20-seriens prefabrikkerte gulvplate, må det tas hensyn til de ulike målene for forbrenningsluftshull på gulvplate og ovn.
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C = avstand fra rygg til c/c skorsteinstilkobling oppover
D = avstand fra rygg til røykuttak bak 
E = avstand fra rygg til hull i sikteplate
F = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft (410 mm) 

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

Målskisser
Her finner du detaljerte målskisser for alle Conturas ovner, slik at du kan planlegge 

plasserin g og montering.
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510 / 510G Style
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C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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556 / 556G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

556T Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør
Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

*    Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens tykkelse. 
For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
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586 / 586G Style
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A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

*    Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens 
tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
***  Exempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.
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A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør
Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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*    Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens tykkelse. 
For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
***  Exempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.
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A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

610 / 610G Style
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Ø150

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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610AG Style
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0Brennbar veggA = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten 
trevegg bak er 5 cm.
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Tilkobling til
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Ø150

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten 
trevegg bak er 5 cm.

620T Style
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Tilkobling til
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A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten 
trevegg bak er 5 cm.

*    Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens 
tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
***  Exempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.
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690 / 690G Style
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A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten 
trevegg bak er 5 cm.
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A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten 
trevegg bak er 5 cm.
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Tilkobling til
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Ø150

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten 
trevegg bak er 5 cm.

*    Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens 
tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
***  Exempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.
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*  Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens 
tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
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* For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
Legg merke til følgende: Hvis ovnen skal stå på en dreieplate, gjelder ikke angitt installasjonsavstand. Legg merke til 
følgende: Ildstedsplate av glass øker høyden fra gulvet med ca. 10 mm.
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810 Style / 810G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

Klebersteinstop gir 15 mm høyere høyde.
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856 Style / 856G Style

820T Style / 820TG Style

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør
Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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*  Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens 
tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

810W Style

Minste avstand foran døråpningen skal være 1,1 meter til nærmeste brennbare bygningsdel.

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde
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** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
*** Eksempel på godkjent brannmur er 120 mm massiv tegl alternativt 100 mm lettbetong.
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856T Style / 856TG Style

856W Style / 856WG Style

870 Style / 870G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

Minste avstand foran døråpningen skal være 1,1 meter til nærmeste brennbare bygningsdel.

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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*** Eksempel på godkjent brannmur er 120 mm massiv tegl alternativt 100 mm lettbetong.

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde
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Brennbar vegg

886 Style / 886G Style

890T Style / 890TG Style

890 Style / 890G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C =høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D =høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.
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Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

Klebersteinstop gir 15 mm høyere høyde.
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896 Style / 896G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør
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i4 Modern 3-sidig ramme

390

35
0

38
0

41
5

490

63
5

58
0

53
0

300

45°
40

55
0

300

255

60
40

45
45

Røykstuss 45° bak

 i4 Modern 4-sidig ramme

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde
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i5

Luften må kunne sirkulere rundt innsatsen. 
Du finner mer informasjon i installasjonsveiledningen.
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Stuss Ø125 mm
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Cast iron leg set (i5L) adds 65mm to the height.

i6

Luften må kunne sirkulere rundt innsatsen. 
Du finner mer informasjon i installasjonsveiledningen.

Måleskisse ovenfra

Ramme og dør i støpejern
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Ramme i støpejern og dør i glass
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Kun toppmontering 
Ø150 mm (standard) eller

Ø125 mm (tilbehør)
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i41 alle modeller
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i51 alle modeller
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i61 alle modeller
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Varmemagasin
Ett varmemagasin har svært gode varmelagrende 
egenskaper. Den gir god ettervarme lenge etter at 
ilden har sloknet. For eksempel er nedkjølingstiden 
for Contura 26T med ekstra varmemagasin opptil 18 
timer. 

Varmemagasin inngår i Contura 590T Style, 596 

Style, 596T Style, 600 Style serien, C790T, C890/ 

896, 35 og 35T.

Maksimer varmen med din Contura
Varmemagasin og varmluftspjeld gir mer varme over lengre tid.

Regulerbart spjeld 
Det regulerbare spjeldet i Contura 26 regulerer 
mengden varm luft som komme r fra ovnen. 
Regulerbart spjeld følger med Contur a 590T, 596, 
596T, 620, 690, 690AG, 690T, 790K, 790T, 26T og 
35T ved valg av varmemagasin. Et lukket spjeld gir 
lang nedkjølingstid. Når spjeldet er åpent, spres 
varmen raskere ut i rommet, som er gunsti g når du 
vil ha rask oppvarming. 

Doble luftsystemer regu-
lerer varme og nedkjøling
Med to effektive varmesystemer har Contur a 
26-ovnene en fantastisk evne til å regulere både 
varmespredning og nedkjølingstid. De røde pilene 
viser hvordan kald luft suges inn nederst på 
baksiden av ovnen, fortsetter gjennom to rør i 
brennkammeret, passerer gjennom stålslanger for å 
spres ut i rommet øverst oppe på forsiden av ovnen. 

De oransje pilene viser hvordan kald romluft suges 
inn nede ved gulvet og varmes opp mellom ovnens 
brennkammer og omrammingen (kakkel eller kleber-
stein) for å spres ved gitteret.
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Varmemagasin
Til flere av modellene i Conturas serier kan du 
velge et varmemagasin.  Magasinet er plassert over 
brennkammeret bak omrammingen.  Steinens meget 
gode varmelagrende egenskaper gir opp til mange 
timers ekstra varme.

Contura 520 / 520T Style 
med varmemagasin

Contura 596T
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Last load

520 Style without heat tank 520 Style with heat tank

Temperature curves Contura 520 Style
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Temperature curves Contura 520T Style
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590T / 596T Style without heat tank 590T / 596T Style with heat tank

Temperature curves Contura 590 Style / 596T Style

Time

Temperaturkurver Contura 520 Style Temperaturkurver Contura 520T Style

Temperaturkurver Contura 590 / 596T Style

Vanlig ovn i stål, 6 h
Contura 520 med varmemagasin, 10,5 h

Vanlig ovn i stål, 6 h
Contura 520T med varmemagasin, 10,5 h

Siste ilegg

Siste ilegg

Siste ilegg

Contura 590T/596T uten varmemagasin, 7 h
Contura 590T/596T med varmemagasin, 12 h
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Contura 600 Style med varmemagasin
Testene av modellene med varmemagasin i 
600-serien ble utført med et opptenningsilegg 
og 4 vedinnilegg.  Opptenningen og de 3 første 
innleggene ble gjennomført med full trekk.  Etter 
siste ilegg ble trekken redusert til litt mindre enn 
halvparten.  Avkjølingstiden beregnes fra siste 
ilegg til yttertemperaturen på varmemagasinet 
(målt utenpå omramminge) har sunket til 30 grader.  
Testen ble utført seks ganger på seks ulike dager.
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Temperature curves Contura 620 Style / 610 Style
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690AG without heat tank, 12 h 690AG with heat tank, 16 h

Temperature curves Contura 690AG Style
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Contura 610 without heat tank, 9 h Contura 620T with heat tank, 12.5 h

Temperature curves Contura 620T Style / 610 Style
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Temperature curves Contura 690T Style

Time

Temperaturkurver Contura 620 / 610 Style

Temperaturkurver Contura 690AG Style

Temperaturkurver Contura 620T / 610 Style

Temperaturkurver Contura 690T Style

Contura 610 uten varmemagasin, 9 h
Contura 620 med varmemagasin, 14,7 h

Contura 690AG uten varmemagasin, 13,4 h
Contura 690AG med varmemagasin, 16 h

Contura 610 utan varmemagasin, 11 h
Contura 620T med varmemagasin, 12,5 h

Contura 690T uten varmemagasin, 12,2 h
Contura 690T med varmemagasin, 17,5 h

Siste ilegg

Siste ilegg

Siste ilegg

Siste ilegg
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Temperature curves Contura i31 / i41
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Temperature curves Contura 790T
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Temperature curves Contura i51
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Til Contura 790 kan du velge et varme magasin.  
Magasinet er plassert på toppen av ovnens 
brennkammer. Steinen har svært gode varmela-
grende egenskaper som gir jevn varmespredning 
over lang tid, nedkjølingstiden er opptil 15 
timer med lukket spjeld. Enkelte modeller har et 
regulerbart spjeld som regulerer mengden varmluft 
fra ovnen ut i rommet. Et stengt spjeld gir lang 
nedkjølingstid, og når spjeldet er åpent, spres 
varmluften raskt i rommet.

Varmelagringstest med Contura 790

Testen av Contura 790 med varmemagasin ble 
utført med opptenning og deretter 4 vedilegg.
Opptenningen og de 3 første vedileggene ble 
gjennomført med helt åpent spjeld.  Etter siste 
vedilegget ble lufttilførselen litt mer enn halvert. 
Avkjølingstiden beregnes fra siste vedilegg og til 
overflatetemperaturen på varmemagasinet (målt 
utvendig på omrammingen) er redusert til 30 
grader. Testen ble utført fire ganger i løpet av 4 
ulike dager.

Kurvene viser hvordan omrammingen og 
varmemagasinet varmes opp i løpet av 6 timers 

fyring og hvordan avkjølingen ser ut til temperaturen 
har sunket til 30°.

Contura 790 varmemagasin

Contura i41 og i51 med varmemagasin

Temperaturkurver Contura 790T
(Stengt varmluftsspjeld)

Temperaturkurver Contura i51Temperaturkurver Contura i41

Omramming (övre front)
Varmemagasin

Contura 790T uten varmemagasin, 10 h
Contura 790T med varmemagasin, 13,5 h

Omramming
Varmemagasin

Siste ilegg

Siste ileggSiste ilegg
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 Contura 300 series
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Premodul

Vær på den sikre siden
Når du har funnet det ildstedet som skal holde deg varm gjennom mange 
deilige dager og kvelder, gjenstår et like viktig valg: skorsteinen.
Skorsteinens viktigste oppgave er å lede bort røykgassene på en trygg måte. 
At den står i stil med ovnen og husets øvrige innredning, er også viktig. Med 

Premodul skorsteinssystem er du på den helt sikre siden.

MED PREMODUL FÅR DU:
• Høyeste sikkerhet og 25 års garanti
• En helhetsløsning med alle deler
• Enkel installasjon
• Rask oppvarming og dermed god trekk
• Tilpasset design med diskrete skjøter 
• Kanal for tilluft utenfra

• Farger som passer til Contura-ovnene

Hvis du vil, kan du til og med sette to ildsteder på samme skorstein.

SIKRE HJEM SIDEN 1965

Premodul produseres i Markaryd i Småland. Den passer til alle ovner og 

ildsteder og er Sintef godkjent, CE-merket og standardisert i henhold til EUs 

helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Av hensyn til sikkerheten gir vi 25 års garanti.

MULIGHETENES PREMODUL

Hvor vil du sette ildstedet ditt? Illustrasjonen viser mulighetene ved montering 

av Premodul.

164

1. Helisolert vinklet skorstein.
2.  Montert gjennom yttervegg og langs fasaden og 

gjennom taket.
3. Frittstående vinkelmodul bak ildstedet.
4.  Rett opp fra ildstedet. I andre etasje er det valgt 

en annen farge.
5.  Montert gjennom yttervegg og i vinkel langs 

fasaden og utenfor taket. 
6. Halvisolert vinklet skorstein.
Mer informasjon og utførlige instruksjoner på 
www.premodul.eu/no
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Premodul

Tilluftsskorstein
Med tilluftsskorstein har du mulighet for friere 
plassering av ildstedet.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Integrert tilluftsskorstein til 
Contura 510 og 556 Style, 
800 Style og Ci61
Med tilluftsskorstein har du mulighet for friere plassering av 
ildstedet. Det er ikke nødvendig å hente tilluften via en 
yttervegg eller gulvet, i og med at den er innebygd i 
skorsteinen (ekstrautstyr).

166

Illustrasjonen viser 
tilluftsstrømmen.

Bildet viser detaljer på till-
luftskorstein.

SKORSTEINSMODUL Ø 280 mm

Tilluftsstrømmen
Pilene på bildet viser gjennom-
strømmingen av tilluft i kanalen.
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Skjult tilluftskanal
Tilluftsskorstein til utvalgte Contura 500 
Style og 800 Style modeller er integrert 
med ovnen. Det betyr at tillufts kanalen er 
skjult, og at ovnen beholder sin fine design 
utvendig. Når du velger dette tilluftssys-
temet, følger det med en til passet topp i 
leveransen.

Ingen ting brenner uten luft
I nye, tette hus er det behov for tilførsel av forbrenningsluft for at ovnen/ peisen skal fungerer godt.

Luft kan tilføres via skorsteinen eller via kanal i gulv eller gjennom yttervegg.  Snakk med din forhandler og 
få råd og veiledning om hvordan dette kan løses.

Det er også viktig at skorsteinen er lang nok slik at det blir nok trekk for å gi en god forbrenning.  
Vi anbefaler at skorsteinen er minimum 3,5 meter målt fra der ovnen er tilkoblet skorsteinen.

%

VIND

TEMPERATUR

BAROMETER

MIN

røyksuger RS 

styring EW41

w w w . e x o d r a f t . n o

Hvis brenslet, ovnen og pipen er i orden, og du likevel har dårlig trekk i pipen, kan en røyksuger gi mange fordeler.

Opptenningen blir enklere og støver dessuten mindre, og du får en bedre og mer jevn forbrenning. Både vær, vind og 
utendørstemperaturer kan påvirke hvordan pipen trekker. Med en røyksuger fra exodraft har du alltid god trekk i pipen og
dermed bedre utnyttelse av brenslet og ovnen, og dessuten en bedre og renere forbrenning.

exodraft fører en rekke røyksuger-modeller, så du kan velge den som passer ditt ildsted og din bolig.

DET ER ENKELT Å FÅ BEDRE TREKK I PIPEN

Naturlig trekk (Pa) 10 meter skorstein

Trekk med exodraft røyksuger

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

TEMPERATUR

BAROMETER

VINDMAX

0
4
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16
20

24
28
32

36
40
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Viften som sprer varmen 
raskt og effektivt
Viften som sprer varmen raskt og effektiv
En vifte er et utmerket valg for deg som vil ha rask og jevn spredning av 
varmen for eksempel over ett større areal av boligen.
Viften er termostatstyrt og starter automatisk når ovnen blir varm og 
stopper når den begynner å bli kald.  Viften kan selvfølgelig også styres manuelt.
Vifte finnes som tilbehør til seriene Contra 26, 30, 500 og 600.
Den kan enkelt ettermonteres og skjules med en dør i samme 
materiale som ovnen.

God luftsirkulasjon gir effektiv 
forbrenning

Effektiv luftgjennomstrømming
Den svale romluften suges inn på undersiden av ovnen, 
varmes opp og stiger opp. Bare noen minutter senere 
strømmer den varme luften ut i rommet.

Forbrenningsluft
Reguleringen på forsiden av ovnen styrer mengden 
forbrenningsluft og dermed ildens intensitet. 
Forbrenningsluften varmes opp til en svært høy 
temperatur og tilføres som luftspyling på inn siden av 
glasset for å gi renere glass.

Høy forbrenning 
På baksiden av ovnen finnes det et ekstra kanalsystem 
for fordeling av den forvarmede forbrenningsluften. 
Systemet kalles Clean Burning og aktiveres når 
reguleringen foran på ovnen justeres. Ovnen brenner 
effektivt og lenge, noe som gir en forbrenning med 
svært lavt partikkel innhold.

Så monteras fläkten                                           
i Contura 500 och 600. Fläkten döljs bakom en 

sockelplåt i samma färg som kaminens hölje.
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Fyr riktig for et bedre miljø
Lar du ovnen stå for en del av oppvarmingskostnadene, gjør du klokt 

både med tanke på miljøet og din økonomi. Fyrer du riktig, er det en billig 

oppvarmings metode som er skånsom for miljøet. Kosen får du på kjøpet!

Moderne vedfyringsteknikk er en miljømessig gunstig energiform som ikke 

bidrar til drivhuseffekten. Ved fullstendig forbrenning av ved utvinnes kar-

bondioksid, vanndamp og aske som kan brukes til hagegjødsling. Fullstendig 

forbrenning gir også bedre varmeøkonomi, som dessuten er miljøvennlig. Men 

for at fyringen skal gi best mulig effekt og bidra til et så godt miljø som mulig, 

er det viktig å fyre riktig. Få noen grunnleggende tips, se instruksjonsfilmer og 

les mer på contura.eu/no

Seks hete tips for en grønnere og mer effektiv fyring
1.  Bytt ut din gamle ovn med en nyere modell hvis den er eldre enn fra 1998. Modern e 

ovner er opptil 90 % renere og 40 % mer effektive enn sine forgjengere.

2. Fyr alltid med tørr ved. 

3. Tenn på fra toppen slik at ilden tar seg langsommere. 

4. Sørg for at ilden alltid får tilstrekkelig med luft. 

5. Fyr ikke mer enn det som er anbefalt av produsenten, normalt maks. 2–3 kg ved i timen. 

6. La alltid veden ligge innendørs minst et døgn før du legger den i ovnen. ”Dypfrys t” ved 

 (–20 grader) gir veldig dårlig varmeutbytte. 
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NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

Contura er helsvenskt
Design og produktutvikling av Conturas ovner finner sted i Sverige. Her 

monteres også alle detaljene på ovnen. Kvaliteten på ovnene blir kontrollert 

før de forlater fabrikken i Markaryd. Dermed har vi full kontroll på kvaliteten 

i alle produksjonsleddene. Vi sørger for at ovnene er tilpasset moderne 

hjem og forhold. Det er med stolthet at vi merker ovnene våre med ”Made 

in Sweden”. 

En smålending som varmer 
Europa
Contura-ovner og Premodul-skorsteiner produseres av NIBE i Markary d 

i Småland. Å være nøysom har alltid vært en selvfølge i Småland. Dette 

gjenspeiles også i produksjonen vår som er moderne, ressursbesparende 

og effektiv. Kvalitetsbevisstheten gjennomsyrer alle leddene i fabrikken 

vår, som forøvrig er Europas største og mest modern e produsent av ovner 

og skorsteiner. Våre produkter selges over hele Europ a og er kjent for sin 

tidløse design, effektivitet og høye kvalitet.
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