
Brændeovne til  
ethvert hjem

FRITSTÅENDE BRÆNDEOVNE



Der findes ikke noget mere 
hyggeligt end en varmende 
ild. 
Det ved alle vi, der bor, hvor vi 
har efterår, vinter og forår. Men 
varmen fra ilden er ikke kun 
en hyggefaktor, som vækker 
dybe følelser af tryghed og 
fællesskab. Det er også en 
klog og moderne løsning, 
som sparer på både dine og 
naturens ressourcer.

Fyr med ren samvittighed. Alle vores brændeovne er svanemærkede. 
Læs mere på side 18.
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Contura  850

En brændeovn fra Contura 
skal sprede varme og 
hygge i dit hjem i mange 
år fremover. Derfor skal du 
vælge med omhu. Vi har 
skabt Contura til dem, der 
sætter pris på godt design, 
smarte funktioner og stor 
valgfrihed. Vi fremstiller 
brændeovne til dig, der 
vælger med hjertet og 
hjernen.

Se mere af ilden. Symbolet for flammesynlighed vejleder dig om, hvor meget brændeovnen viser af ilden.
Læs mere på side 21.
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”Vi elsker at 
gå barfodede 

indendørs, så der 
skal også være 

varmt ved gulvet.”

”Gamle huse er charmerende og skønne, men man kan ikke undgå at 
det trækker en del. Vi havde brug for en brændeovn, som både holder 
varmen længe og fordeler den i hele huset. Vores brændeovn har 
varmemagasin, fedtstensfront og spjæld. Det er rigtigt effektivt!” 

Læs mere om Contura 26 på side 27.
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”Da vi renoverede, rev vi den gamle åbne pejs ned. Vi ville nemlig 
have brændeovnen et andet sted i vores nye, åbne planløsning. 
Brændeovnen, som viser ilden fra tre sider, er perfekt, både når 
man læser lektier og slapper af i sofaen.”

Læs mere om Contura 556 på side 42.

”Vi ville se ilden 
både i køkkenet og i 

stuen.”
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Varme at stole på,  
lys at nyde

"Da vi forlod Holland for at bosætte os på landet i Sveri-
ge, var vi forberedt på det meste. Bortset fra kulden og 
mørket. Efter den første vinter i vores vidunderlige, men 
utætte hus, anskaffede vi en brændeovn. Den skulle 
være gedigen. Varmelagring var et must. Og naturligvis 
ville vi kunne se ilden. Nu har vi alt, vi kunne ønske os."

Læs mere om Contura 790T på side 57.
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"Min egen cafe var en drøm, jeg længe havde 
gået rundt med, da jeg endelig fik det hele til at 
gå op. Jeg fortryder virkelig ikke, at jeg satsede 
lidt ekstra på en ny brændeovn – gæsterne 
elsker den, og det gør jeg også. At den er så let 
at holde ren, er naturligvis et ekstra plus."

Læs mere om Contura 790K på side 56.

Ilden giver stemningen i 
min lille cafe et løft.
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En lysende lille 
storhed

“For det første var vi vilde med ovnens form. Men frem for alt ville vi se 
ilden. Trods sin kompakte form har ovnen rigtig store glas som lyser 
hele rummet op. Hvilken kombination.”

Læs mere om Contura 850 på side 58.
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Contura 750

Fyr med omtanke for miljøet
Alt, hvad vi foretager os, belaster miljøet på en eller anden måde. I dag 
har vi ofte mulighed for at påvirke belastningens omfang. En måde at 
bidrage til en mindre miljøbelastning på er at se efter svanemærket, når 
du vælger en brændeovn.

For svanemærkede brændeovne stilles der strenge krav både til frem-
stilling og brug. Derfor kan produktet genvindes uden at 
sprede giftstoffer.

Kravene til effektiv forbrænding er høje. Det er nemlig under forbræn-
dingen, at der dannes sundhedsskadelige partikler og kulbrinte. Con-
turas brændeovne har en effektiv forbrænding, som ligger under de 
tilladte grænseværdier, under forudsætning af at du fyrer på en kor-
rekt måde. På www.contura.eu kan du lære mere om, hvordan du fyrer 
effektivt og med høj virkningsgrad. Det er det bedste for både dig og 
miljøet.

En svanemærket brændeovn er CO2-neutral, da den kuldioxid, der 
dannes ved effektiv forbrænding af bioenergi, optages i et tilsvarende 
omfang, når nye træer vokser.

Ved at fyre i brændeovn får du en naturlig støttevarme i huset, som af-
laster behovet for husets overordnede opvarmning. Det tjener både du 
og miljøet på!

Svanen er et miljømærke udfærdiget af Miljömärkning Sverige AB.  
Alle Contura-brændeovne er godkendt i henhold til Svanens strenge krav.
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Hvilken Contura er dig?
Contura-brændeovne findes i flere modeller og størrelser. Fælles for 
alle er generøse glas, som viser masser af ild samt svensk design, 
kvalitet og produktion. 

Hvor stort er det areal, som brændeovnen skal opvarme? Hvordan ser 
området ud, hvor brændeovnen skal stå? Dette er vigtige faktorer, der 
afgør valget af brændkammerets størrelse, opvarmningskapacitet og 
selve brændeovnens størrelse. Det, der adskiller brændeovnsserierne, 
er indkapslingens form og brændkammerets størrelse. I hver serie fin-
des der flere varianter og forskellige indkapslingsmaterialer, så du kan 
vælge præcis de egenskaber, du ønsker af din brændeovn. Desuden 
findes der ekstraudstyr til forskellige formål, for eksempel varmelag-
ring og brændeopbevaring.

Når du er klar over, hvad der opfylder dine behov, er kun det vigtigste 
tilbage:
At vælge den brændeovn, som behager øjet, og som skal være hjem-
mets bedste ven i mange år fremover. Vi er sikre på, at du vil finde din 
favorit.

Brændeovne Fedtstensovne Kakkelbrændeovne Støbejernsovne

DER FINDES MEGET 
TILBEHØR TIL VORES 

BRÆNDEOVNE
Læs mere på side 68

Hvor meget vil 
du se af ilden?
Rigtigt mange Contura-ejere sætter pris på 
deres brændeovn for en helt særlig egenskab: 
Den viser meget af ilden. De store frontglas 
og de generøse sideglas gør, at ilden kan ses 
fra (næsten) alle retninger. Hold øje med vores 
symbol for flammesynlighed! Det vejleder om, 
hvor meget modellen viser af ilden.

Med dreje-
plade kan 
ilden ses 
360° rundt

Frontglas 
med store 
sideglas.

Frontglas 
med smalle 

sideglas.

Kun front-
glas.
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Størrelsen først
Når man har truffet beslutningen om at købe 
en brændeovn, er det vigtigt at overveje nøje, 
hvilken model det skal være. 

Størrelsen er det vigtigste valg – Contura 
findes i størrelser fra den lille brændeovn, der 
passer til sommerhuset, lige til majestætiske 
varianter til en festsal, og alt midt i mellem.

Mål det sted, hvor brændeovnen skal stå, 
og kontroller afstanden til brændbare materia-
ler. Beregn, hvor stort areal brændeovnen skal 
opvarme. Nu ved du, hvilken størrelse du skal 
kigge efter. Brændeovnens mål og opvarm-
ningskapacitet er nøje angivet ved hver model.

Vælg design
Contura-brændeovnene værdsættes, fordi 

de viser så meget af ilden. Det gør brænde-
ovnene lette at placere, selv hvor pladsen er 
trang. Takket være de store glas kan ilden ses 
fra mindst tre retninger på de fleste modeller. 

Brændeovnene findes i de fleste faconer, 
runde, kantede, ovale, høje, lave, smalle eller 
brede. Kig engang! Vi er sikre på, at der findes 
én, du synes bedst om.

Forskellige 
materialer
Materialet afgør en hel del af brændeovnens 
egenskaber. Brændeovnene bliver hurtigt 
varme og spreder deres varme kun få minutter 
efter ilden har taget fat. Når ilden er brændt ud, 
køler de hurtigt af. 
Fedtstensovnen har, foruden sin naturlige skøn-
hed, den egenskab, at den holder på varmen 
i lang tid. Opvarmningen tager lidt længere tid, 
men når stenene er blevet godt gennemvarme 
efter en tids fyring, lagrer de varmen. Når ilden 

er gået ud, er stenene stadig meget varme, 
og der går flere timer, før de er kølet af. Kak-
kelbrændeovnen giver hjemmet en lys, klassisk 
og hyggelig stil. Støbejernsovne er gedigne og 
robuste. I vores fortolkning har de desuden en 
smart, moderne stil.

Personlig stil
Med vores tilbehør kan du give brændeovnen 
din personlige stil og tilpasse den efter dine 
interesser og behov.

For eksempel kan du vælge farve, forskellige 
toppe, låge, brænderum, bageovn, varmeplade, 
ventilator, varmemagasin, spjæld, tilslutning til 
forbrændingsluft udefra, gulvplade og meget 
mere. Alt tilbehør er naturligvis fremstillet af 
Contura til Contura, og passer perfekt til bræn-
deovnene. Læs mere om tilbehør på side 68–73.

FEDTSTEN HAR EN 
GOD EVNE TIL AT 

LAGRE VARME

Gode egenskaber en brændeovn   
skal have

1 Høj flammesynlighed Flere af Conturas 
modeller har store glas, som viser mere af 
ilden. Vores symboler for flammesynlighed 
viser, hvor meget en bestemt model viser af 
ilden.

2 Låge af støbejern. For at modstå be-
lastninger, som opstår i forbindelse med de 
store temperatursvingninger, skal lågen være 
fremstillet af formbestandigt støbejern. 

3 Høj virkningsgrad. Virkningsgraden er 
forholdet mellem den energi, brændeovnen 
afgiver, og den energi, der tilføres i form af 
brænde. Conturas brændeovne har en virk-
ningsgrad på op til 81 %. 

4 Svenskproduceret med garanti. Contu-
ra-brændeovne er svenske kvalitetsprodukter, 
der er udviklet og fremstillet af NIBE Stoves. 
Med 5 års fabriksgaranti og adgang til god 
service, er du tryg i hele produktets levetid.

5 Clean Burning System. Forbrændings-
luften varmes til en meget høj temperatur og 
strømmer ud på glassets inderside, hvilket 
forhindrer soddannelse. Det betyder, at ilden 
altid kan ses i rummet.

6 Kraftig konvektion. Den kølige luft i rum-
met suges ind på brændeovnens underside, 
varmes op og stiger opad. Kun få minutter 
senere strømmer den varme luft ud i rummet.

7Svanemærket og CE-mærket. De fleste 
Contura-produkter er certificeret i henhold til 
SIS Miljøömärkning AB’s kvalitetsmærke, Sva-
nen. De er alle CE-mærkede, hvilket garante-
rer et sikkert produkt. 

8 Enkel håndtering. Contura-produkterne 
er udstyret med én enkel regulering for nøjag-
tig effektindstilling, hvilket gør det nemt og 
præcist at styre forbrændingen. Låge, rist og 
askeskuffe er også lette at få adgang til. 

9 Fleksibilitet Contura-brændeovnene 
findes i mange varianter og modeller. Til flere 
af modellerne kan du vælge højde, farve og 
forskellige toppe for at give brændeovnen din 
helt personlige stil.

10 Ventilator og varmelagring. For at 
sikre den mest effektive opvarmning kan man 
vælge en ventilator og forskellige varmelag-
rende egenskaber til flere af Contura-model-
lerne.

11 Meget tilbehør. Suppler med forskel-
ligt tilbehør, såsom bageovn, varmehylde, 
udtræksskuffe, gulvplade i metal eller glas. 
Både brændeovne og runde kakkelovne kan 
placeres midt i rummet.
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CONTURA 26K, højVælg tilbehør: Ventilator, bageovn, ekstra varmemagsin, 
gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten

Skandinavisk stil og 
kontinental charme
Søger du en rigtig god varmekilde? Contura 26 er for 

dem, der vil se masser af ild og have det rigtigt varmt 

og dejligt. Brændeovnene i serien har buet glas og 

under indkapslingen skjuler der sig et magasin med 

effektivt varmelagrende powerstone. De er som en 

opdateret kakkelovn, og vælger du en bageovn som 

ekstraudstyr, får du endnu mere gavn af din brænde-

ovn.

Contura 26 findes med indkapslingen i blank, hvid kak-

kel og med varmelagrende, naturligt mønstret fedtsten.

Varmemagasin medfølger til de lave modeller og er 

ekstraudstyr til de høje.

Læs mere om varmemagasin og effekttest af Contura 

26 på side 88.

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1622 mm
Bredde 582 mm
Dybde 462 mm
Vægt med bageovn 265 kg 
Vægt med 
varmemagasin 360 kg 
Farve Sort, grå
Kakler Hvid, sand
Maks. brændelængde 40 cm

CONTurA 26
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CONTURA 26T, lavCONTURA 26T høj bageovn

STOR 
FLAMMESYNLIGHED 

OG MEGET 
VARME

Vælg tilbehør: Ventilator, 
bageovn, ekstra varmema-
gasin, gulvplade i glas eller 
stål, tilslutning af udeluft, 
skorsten.

Kombiner nytte med duften af 
nybagt brød
Udstyr fedtstensovnen med en bageovn! Denne høje model giver 

et reelt varmetilskud i huset. Med en bageovn udnyttes varmen 

fuldt ud. Det kan sagtens lade sig gøre at bage boller, pizza eller 

en tærte. Med det indbyggede termometer har du tjek på tem-

peraturen. Et ekstra varmemagasin giver lang eftervarme (ekstra-

udstyr). Se effekttest på side 88.

Vælg tilbehør: Ventilator, gulvplade 
i glas eller stål, tilslutning af udeluft, 
skorsten.

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1622 mm
Bredde 582 mm
Dybde 462 mm
Vægt med bageovn 480 kg 
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 40 cm

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1312 mm
Bredde 582 mm
Dybde 462 mm
Vægt 420 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 40 cm

Spred varmen i 
hele huset
Contura 26T lav har et indbygget varme-

magasin og kan udstyres med en ventila-

tor, der effektivt spreder varmen fra rum til 

rum. Det gedigne håndtag på Contura 26 

gør lågen nem at åbne.

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1312 mm
Bredde 582 mm
Dybde 462 mm
Vægt 240 kg 
Farve Sort, grå 
Kakler Hvid, sand
Maks. brændelængde 40 cm

Varmende hygge
Contura 26K i lav model passer også godt, 

hvor der skal opvarmes store arealer. Denne 

model fylder kun lidt, men giver en hygge-

lig kakkelovnsfornemmelse. Takket være de 

store glas kan ilden ses fra flere retninger. 

Varmemagasinet i powerstone lagrer varmen 

effektivt (medfølger). Vælg en gulvplade i glas 

for at forstærke det lyse, rene indtryk.

CONTURA 26K lav

Vælg tilbehør: Ventilator, gulvplade 
i glas eller stål, tilslutning af udeluft, 
skorsten.26 27
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CONTURA 35T

LAD VARMEN  
HOLDE LÆNGE

CONTurA 30

28

C
O

N
T

U
R

A
 3

0

29

Prisbelønnet for sit 
design, elsket for sin 
varme
Dristighed udmærker Contura 30-serien. Her er en 

brændeovn, som har tilstedeværelse og lader ilden 

lyse op bag generøse glas. Contura 35T (billedet) har 

fået udmærkelsen Red dot award for sit design og 

sine gode egenskaber. 

Den høje model i Contura 30-serien kan suppleres 

med varmelagrende powerstone. Den lave model er 

formgivet af Vitre design. I materialevalgene kombine-

res stål, fedtsten, glas, spejlglas og støbejern for både 

æstetik og funktion. 

Contura 30 kombinerer mange gode ting: Hurtig op-

varmning, god flammesynlighed og, hvis du ønsker det, 

varmelagring.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1600 mm
Bredde 550 mm
Dybde 430 mm
Vægt 250 kg 
Vægt med varmemagasin 320 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 35 cm

Vælg tilbehør: Ventilator, varmemagasin (kan 
ikke kombineres med ventilator), gulvplade i 
glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.28 29



Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1600 mm
Bredde 550 mm
Dybde 430 mm
Vægt 320 kg
Vægt med 
varmemagasin 390 kg 
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 35 cm

CONTURA 34T

Ild og varme i majestætisk 
stil
Contura 34T’s fine proportioner og det gennem-tænkte 

design giver et stramt og majestætisk indtryk. Med et 

varmemagasin på 70kg power-stone og justerbart spjæld 

spredes varmen hurtigt og lagres i lang tid, op til 12 timer, 

hvis spjældet er lukket. Det store lågeglas viser meget af 

ilden. Clean Burning-systemet sørger for, at glasset holdes 

frit for sod.

54

Vælg tilbehør: Ventilator, varmema-
gasin (kan ikke kombineres med 
ventilator), gulvplade i glas eller stål, 
tilslutning af udeluft, skorsten.
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CONTURA 51
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Den lille brændeovn 
med de stærke 
muskler
Hvem elsker ikke støbejern? Dette formbare, kraftige 

og smukke materiale er blevet anvendt til mange 

brugsgenstande i vores historie. Det, der skal være 

rigtigt stabilt, stærkt og tungt, fremstilles i støbejern – 

brønddæksler og mormors stegepande for eksempel. 

Dette er traditionen bag Conturas robuste og moder-

ne støbejernsovne, designet af svenske Myra Design. 

Uanset hvilken model du vælger, får du en robust 

brændeovn, der er let at placere, og som viser masser 

af ild, og som du også kan varme maden på.

Contura 51 (billedet) er en moderne støbejernsovn 

med konvektionsluft. Med fire justerbare ben står 

brændeovnen stabilt på alle gulve. Det lækre  

håndtag er forkromet som standard, men  

kan også fås i sort som vist på billedet.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 81%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 825 mm
Bredde 495 mm
Dybde 420 mm
Vægt 128 kg 
Farve Sort
Maks. brændelængde 35 cm

Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat krom eller sort, 
gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

KÆVLEFANGET  
HOLDER BRÆNDET 

PÅ PLADS, NÅR  
LÅGEN ÅBNES

CONTurA 50

32



CONTURA 24CONTURA 52

CONTURA 53

CONTURA 52T

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 81%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 825 mm
Bredde 495 mm
Dybde 420 mm
Vægt 135 kg 
Maks. brændelængde 35 cm

Lige og stram, men varm og 
levende
Denne støbejernsovn er formgivet af svenske Myra Design. 

Med de lige former og lukkede sider finder den sin plads i 

både den moderne stil og den mere landlige. 

Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat krom eller sort, 
gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 81%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 825 mm
Bredde 550 mm
Dybde 455 mm
Vægt 143 kg 
Maks. 35 cm

Rundet bagside til 
placering i hjørner
Contura 53 har en let rundet bagside 

og er derfor også egnet til placering i et 

hjørne. Fire stabile, justerbare ben giver et 

luftigt indtryk og letter rengøringen.

Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat 
krom eller sort, gulvplade i sort stål, 
tilslutning af udeluft, skorsten.

Vælg tilbehør: Kogeplade, ekstra hånd-
tag i mat krom, gulvplade i sort stål, 
tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 81%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 875 mm
Bredde 495 mm
Dybde 420 mm
Vægt 172 kg 
Farve Sort
Maks. brændelængde 35 cm

Gedigne brænde-
ovne i støbejern og 
fedtsten
Støbejernsovnen har en fin tradition, som 

her tages op i en moderne fortolkning. 

50-serien har samme effektive brændkam-

mer som alle de andre Contura-brænde-

ovne. Med fedtstenssider lagres varmen i 

meget lang tid. 
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CONTURA 54 CONTURA 54T

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 81%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 825 mm
Bredde 550 mm
Dybde 455 mm
Vægt 149 kg 
Maks. brændelængde 35 cm

Rundet med lukket side
Contura 54 har lukkede sider med justerbare  

fødder for stabilitet på alle underlag. På billedet er 

det aftagelige håndtag fjernet.  

Støbejernsovnene fra Contura kan tilsluttes skor-

stensmur direkte fra bagsiden eller til en topmon-

teret stålskorsten.

Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat krom eller sort, 
gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 81%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 875 mm
Bredde 550 mm
Dybde 455 mm
Vægt 190 kg 
Farve Sort
Maks. brændelængde 35 cm

Robust og rummelig, men 
enkel og lille
Contura 54T er den rundede model i 50-serien.  

Det fantastiske ved denne brændeovn er, at den har en 

enorm kapacitet til trods for, at den er så lille og let at pla-

cere. En kraftpakke! Se effekttest af Contura 54T på side 

89. 

Vælg tilbehør: Koge-
plade, ekstra håndtag 
i mat krom eller sort, 
gulvplade i sort stål, 
tilslutning af udeluft, 
skorsten.
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Intet hjem eller sted er for 
lille til en Contura 500
 Mange mennesker elsker at hygge ved deres Contura 

500, en af vores rigtige storsælgere. Den elskes først 

og fremmest for den rene form, hurtige opvarmning 

og rimelige pris, men måske allermest for, at den er så 

fleksibel og viser så meget af ilden.

Brændeovnene i 500-serien har næsten ubegrænsede 

valgmuligheder, så du kan vælge det, der passer dig 

bedst. 

Grundmodellen i serien (billedet) er lille, nem at pla-

cere og fremstillet i lakeret stål. Med toptilslutning til 

skorstenen og gulvplade fylder brændeovnen ikke ret 

meget, men opvarmer store arealer. Du opnår størst 

effekt, hvis du udstyrer den med en ventilator.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1010 mm
Bredde 496 mm
Dybde 438 mm
Vægt 100 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, ventilator, 
sokkelplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), 
kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af 
udeluft, skorsten. 

CONTURA 500  
FINDES I MANGE  

VARIANTER

38



CONTURA 550

CONTURA 550A

CONTURA 520T

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1010 mm
Bredde 496 mm
Dybde 438 mm
Vægt 100 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Se ilden, og oplev 
stemningen i hele 
rummet
Vælger du en brændeovn med sideglas 

behøver du ikke sidde i sofaen for at nyde 

ildens skær. Lyset og oplevelsen af ilden 

spreder sig i hele rummet. Vælger du et 

brænderum under brændeovnen har du 

altid stuevarmt brænde, der antændes let. 

Alternativerne er en stilren sokkel eller en 

praktisk opbevaringsskuffe.

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller 
fedtstenstop, ventilator, sokkelplade, 
udtræksskuffe (kan ikke kombineres 
med ventilator), kogeplade, drejeplade, 
gulvplade i glas eller metal, tilslutning 
af udeluft, skorsten. 

En brændeovn til 
dem, der elsker 
familieliv og moderne 
design.
Børstet aluminium og rustfrit stål gør denne 

enkle brændeovn til en moderne del af bolig-

indretningen. Endnu vigtigere er det måske, at 

den forbedrer din livskvalitet med hygge ved 

ilden og varme i huset.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1010 mm
Bredde 496 mm
Dybde 438 mm
Vægt 100 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Vælg tilbehør: Ventilator, 
sokkelplade i aluminium, 
udtræksskuffe (kan ikke 
kombineres med ventilator), 
kogeplade, drejeplade, 
gulvplade i glas eller stål, 
tilslutning af udeluft, skorsten. 

Effekt 3–7 kW
Virkningsgrad 79 %
Opvarmer upp till 120 m2

Højde 1032 mm
Bredde 564 mm
Dybde 470 mm
Vægt 210 kg
Farve  Svart, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Varme klædt i fedtsten til alle 
kolde dage
Fedtsten er en natursten, der holder på varmen. Eftervarmen 

holder lang tid efter, at ilden er gået ud. En optænding om 

aftenen holder brændeovnen varm hele natten. Stenene, der 

varierer i farve og åretegning, gør din brændeovn unik.

Vælg ekstraudstyr: Ventilator, sokkelfront, udtræks-
skuffe, kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller 
stål, frisklufttilførsel.
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CONTURA 560K

CONTURA 560T

Vælg tilbehør: Ventilator, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke 
kombineres med ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i 
glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

LAD 
VARMEN HOLDE 

LÆNGE

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1010 mm
Bredde 536 mm
Dybde 458 mm
Vægt 145 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Optimal varme og ild
Kombinationen af sideglas og varmelagrende 

fedstensryg giver både ekstra meget lækker 

varme og ekstra god flammesynlighed. Vælg 

en drejeplade som tilbehør for at placere 

brændeovnen midt i rummet, og se ilden fra 

alle retninger.
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CONTURA 556

Store sideglas giver 
fornemmelsen af en 
åben pejs.
En brændeovn med store sideglas er perfekt til at 

knytte store arealer sammen i åbne planløsninger. 

Stil den mellem spisepladsen og stuen, så du kan 

nyde ilden både fra spisebordet og sofaen.

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, ventilator, Easy closing bundlåge, 
kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten. 

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1080 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vægt 105 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1010 mm
Bredde 536 mm
Dybde 462 mm
Vægt 115 kg
Farve Sort, grå 
Kakler Hvid, sand
Maks. brændelængde 33 cm

Den moderne 
kakkelovn er lille og 
enkel
Brændeovnen med sideglas er beklædt 

med kraftige specialfremstillede kakler, lige 

som en kakkelovn. Den er velegnet til dem, 

der godt kan lide kakler, og som gerne vil 

have en hurtig og effektiv varmekilde, der 

ikke fylder for meget. Den har også den for-

del, at du kan se og nyde ilden, både forfra 

og fra siderne. Med en kogeplade ovenpå 
holder du kaffen varm.

Vælg tilbehør: Ventilator, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med 
ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af 
udeluft, skorsten.



Brændeovne til 
både slot og hytte
Den høje Contura 590 giver dig gode 
muligheder for ekstra varmelagring med 
powerstone under pejsehætten. Vil du 
hellere have god varmespredning, vælger 
du en ventilator. Det generøse brænde-
rum giver færre ture til brændeskuret. Det 
højt placerede brændkammer med glas i 
tre retninger giver meget lys og stor flam-
mesynlighed. Lyst, varmt og bekvemt, kan 
det blive bedre?

CONTURA 590CONTURA 586

CONTURA 590TCONTURA 586W

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, kogeplade, 
drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1160 mm
Bredde 495 mm
Dybde 440 mm
Vægt 110 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, kogeplade, 
drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, 
skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 740 mm
Bredde 496 mm
Dybde 438 mm
Vægt 100 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Endelig kan man 
hænge det fineste 
man har på væggen.
Contura 586W er Contura 500-seriens væg-

hængte model og er en spændende løsning 

for den, der tør. Resultatet er en anderledes 

brændeovn og en helt ny oplevelse. I øvrigt 

har Contura 586W samme gode egenskaber

som de andre brændeovne i Contura 500-serien.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1544 mm
Bredde 536 mm
Dybde 458 mm
Vægt 230 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Varmestråler og 
lysskær  
på højt niveau
Den høje fedtstensbrændeovn løfter både 

varmeafgivelsen og ilden op på et højere 

niveau. Fedtsten er i stand til at lagre varme 

lang tid efter, ilden er brændt ud. Hvis du vil 

have endnu bedre varmeeffekt, kan du instal-

lere et varmemagasin, som giver dejlig varme 

i et par timer ekstra.

Vælg tilbehør: Varmehylde 
i fedtsten, bageovn, venti-
lator, ekstra varmemagasin, 
drejeplade, gulvplade i 
glas eller stål, tilslutning af 
udeluft, skorsten.

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedt-
stenstop, varmemagasin, ventilator (kan ikke 
kombineres med varmemagasin), brænderum, 
drejeplade, høj eller lav easy closing bundlåge, 
gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, 
skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1544 mm
Bredde 496 mm
Dybde 438 mm
Vægt 130 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 33 cm
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Ildens flammer ses 
og mærkes
Contura 586 med generøse sideglas løftes 

op af en søjle. Her får ilden frit spil, især hvis 

du vælger en drejeplade og placerer bræn-

deovnen et stykke inde i rummet.



Flere valgmuligheder
Brændeovnene i 600-serien har et større brændkam-

mer end deres søskende i 500-serien. Det indebærer 

blandt andet en låge med endnu større glas, og at du 

kan fyre med længere stykker brænde.

Foroven findes et praktisk rum, du enten kan benytte 

som åben varmehylde eller anskaffe en bageovn til. De 

højere modeller kan suppleres med varmelagrende po-

werstone foroven. Naturligvis findes der et stort udvalg 

af indkapslinger i forskellig stil med forskellige egenska-

ber.

46 47
CONTURA 660K

CONTurA 600

C
O

N
T

U
R

A
 6

0
0

47



CONTURA 655A CONTURA 650

CONTURA 655

GIV BRÆNDEOVNEN 
EN TOP EFTER DIN 
PERSONLIGE STIL!  

SE SIDE 72

Vælg tilbehør: Varmehylde i alumi-
nium, bageovn, ventilator, kogeplade, 
udtræksskuffe (kan ikke kombine-
res med ventilator), sokkelplade, 
drejeplade, gulvplade i glas eller stål, 
tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1200 mm
Bredde 555 mm
Dybde 480 mm
Vægt 150 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 36 cm

Brændeovnen som passer til 
det skandinavisk lyse
Brændeovnen i aluminium er fremstillet specifikt til rum med 

moderne detaljer og rustfri overflader. Hvis dit køkken og din stue 

f.eks. er i åbent plan, så passer brændeovnen ind i begge miljøer. 

Sideglassene gør ilden synlig fra mange retninger.

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, varmehylde i stål 
eller fedtsten, bageovn, ventilator, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke 
kombineres med ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas 
eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1200 mm
Bredde 555 mm
Dybde 480 mm
Vægt 150 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 36 cm

Store rum kræver en 
kraftig brændeovn
Grundmodellen i 600-serien er en effektiv 

brændeovn i lakeret plade med større 

brændkammer og højere effekt end 

500-serien. Derfor er selve brændeovnen 

og glaslågen også større, ligesom oplevel-

sen af ilden. Med brænde lige ved hånden 

er det nemt at holde ilden og varmen ved lige.

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, varmehylde i stål eller fedt-
sten, bageovn, ventilator, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med 
ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, 
skorsten.

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1200 mm
Bredde 555 mm
Dybde 480 mm
Vægt 150 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 36 cm

Materiale og detaljer, 
der passer til din 
livsstil
Vælg Contura 655 med sideglas for at se 

ilden fra flere retninger. Med en støbejernstop 

får du en god varmehylde, og skuffen er et 

praktisk opbevaringssted til optændings-

brænde. Vælger du top og hylde i fedtsten, får 

du dejlig eftervarme i ekstra lang tid.
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CONTURA 660T

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1220 mm
Bredde 590 mm
Dybde 510 mm
Vægt 270 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 36 cm

Store huse kræver maksimal 
varme længe
Brændeovnen i fedtsten passer til alle, der skal have opvar-

met store arealer. Takket være de gode varmelagrende egen-

skaber i denne brændeovn holder varmen længe efter, at du 

er faldet i søvn om aftenen.

Vælg tilbehør: Varmehylde i aluminium, bageovn, ventilator, konvektionsfront, 
kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkel af metal 
eller fedtsten, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

50 5151

660T

660K

Effekt 3-9 kW
Virkningsgrad 79%
Opvarmer op til 150 m2

Højde 1220 mm
Bredde 590 mm
Dybde 510 mm
Vægt 190 kg
Farve Sort, grå 
Kakler Hvid, sand
Maks. brændelængde 36 cm

En kakkelbrændeovn til 
store, varme hjem
Også i 600-serien finder du en moderne kakkel-

ovn. Den er designet til at passe ind i store rum og 

i åbne planløsninger, hvor den matcher et køkken 

med kakler. Kakkelbeklædt top forstærker kakkel-

ovnsfornemmelsen.

CONTURA 660K

Vælg tilbehør: Varmehylde i kakkel, ventilator, konvektionsfront, bageovn, 
kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkel 
af metal eller kakkel, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af 
udeluft, skorsten.
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Vælg tilbehør: Varmemagasin, easy closing bundlåge i kakkel, 
gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

CONTURA 790K, sort
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Storheden, som ikke 
fylder meget
Contura 700-serien udmærkes af en moderne blidt 

kantet og smal form, som gør den let at placere. 

Serien har mange variationer; vælg med eller uden 

sideglas, høj eller lav sokkel, søjle og flere spændende 

materialer til indkapslingen. Naturligvis kan du vælge 

varmelagrende powerstone, ventilator, opbevarings-

låge i samme materiale som brændeovnens indkaps-

ling og meget mere. Lågens store glas lader ilden 

komme til sin ret.

Contura 790K på billedet er helt beklædt i smuk, silke-

mat, sort kakkel. 

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer op til 120 m2

Højde 1593 mm
Bredde 556 mm
Dybde 407 mm
Vægt 170 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 30 cm



CONTURA 750

CONTURA 750A

CONTURA 780

Lad en ny generation vise ilden
Med Contura 700-serien tager vi skridtet ind i et nyt årti.  

Det moderne design af den kendte svenske formgruppe Myra 

gør brændeovnen til et naturligt midtpunkt i alle rum – uden at 

fylde ret meget på gulvet. Placer brændeovnen på en søjle, og få  

endnu mere ud af den allerede fremragende flammesynlighed. 

Vælg tilbehør: Drejeplade, gulvplade i glas eller stål,  
tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer 120 m2

Højde 1200 mm
Bredde 459 mm
Dybde 372 mm
Vægt 103 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 30 cm

OPBEVARING BAG 
EASY CLOSING 

BUNDLÅGE

Lad brændeovnen 
stråle
Et højt placeret brændkammer og 

meget generøse glas gør denne bræn-

deovn til hjemmets brændende hjerte, 

uanset hvor den står.

Vælg tilbehør: Easy closing bundlåge, gulvplade  
i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer  op til 120 m2

Højde  1151 mm
Bredde  459 mm
Dybde  372 mm
Vægt  103 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 30 cm

For dem, der  
vil skille sig ud
Aluminium giver en rigtig lækker kontrast til 

lågernes skær. Vil du have noget, der føles 

trendy, ikke bare nu, men også i mange år 

fremover, er Contura 750A et naturligt valg. 

Begge sider og ryg er helt beklædt i alumi-

nium.

Vælg tilbehør: Easy closing 
bundlåge, gulvplade i glas 
eller stål, tilslutning af ude-
luft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer  op til 120 m2

Højde  1151 mm
Bredde  459 mm
Dybde  372 mm
Vægt  103 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 30 cm
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CONTURA 790K, blank hvid CONTURA 790T

Vælg tilbehør: Varmemagasin, easy closing bund-
låge i kakkel, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af 
udeluft, skorsten.

Vælg tilbehør: Varmemagasin, easy closing bund-
låge i fedtsten, gulvplade i glas eller stål, tilslutning 
af udeluft, skorsten.

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer  op til 120 m2

Højde  1593 mm
Bredde  556 mm
Dybde  407 mm
Vægt  170 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 30 cm

Effekt 3-7 kW
Virkningsgrad 80%
Opvarmer  op til 120 m2

Højde  1593 mm
Bredde  556 mm
Dybde  407 mm
Vægt  260 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 30 cm

Med naturlig varme
Contura 790T er helt beklædt i naturligt 

varmelagrende fedtsten. Fedtsten har en 

særpræget åretegning med naturlige varia-

tioner, som gør hver brændeovn unik. Vælg 

varmemagasin i powerstone som ekstraud-

styr for ekstra lang eftervarme eller ventilator 

for god varmespredning. Se effekttest på 

side 103.

Lad ilden tage plads
Blank, hvid kakkel giver Contura 790K en 

moderne, men alligevel klassisk indramning. 

Suppler med varmemagasin for ekstra lang 

varmelagring. Contura 790K findes også i 

silkemat, sort kakkel, se side 61. Se effekttest 

på side 103.
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En stor ovn i kompakt 
format
Contura 800 er inspireret af den berømte superellipse.

Faconen gør denne brændeovn kompakt og hyggelig. 

Den er kun 36 cm dyb og 46 cm bred, hvilket gør det 

meget let at finde plads til den, selv i mindre rum.

Takket være den fine facon har vi kunnet sætte store 

glas i uden at miste effektiviteten i brændkammeret.

Contura 800 kan vælges med eller uden sideglas, helt 

eller delvist beklædt i naturligt varmelagrende fedtsten 

med eller uden opbevaringslåge. Du kan til og med 

stille den på en søjle med drejeplade og få brænde-

ovnen midt i rummet.

CONTURA 850
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Effekt 3-6 kW
Virkningsgrad 82%
Opvarmer  op til 90 m2

Højde  915 mm
Bredde  460 mm
Dybde  360 mm
Vægt  85 kg
Farve Sort, grå
Maks. brændelængde 30 cm

Vælg tilbehør: Easy closing bundlåge, selvlukkende låge, 
gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.
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CONTURA 860TCONTURA 810

CONTURA 880CONTURA 820T

60 61

JUSTERBARE  
BEN SÆTTER  

BRÆNDEOVNEN I  
VATER, SELV PÅ 

UJÆVNE  
GULVE

En lysende lille 
storhed
Seriens grundmodel findes i grå og sort 

med et stort glas i lågen. Skorstenen kan 

tilsluttes brændeovnens top eller bagside 

på samtlige modeller.

Effekt 3–6 kW
Virkningsgrad 82 %
Opvarmer  upp till 90 m2

Højde  915 mm
Bredde  460 mm
Dybde  360 mm
Vægt  75 kg
Farve Svart, grå
Maks. brændelængde 30 cm

Effekt 3–6 kW
Virkningsgrad 82 %
Opvarmer upp till 90 m2

Højde 930 mm
Bredde 460 mm
Dybde 360 mm
Vægt 125 kg
Farve Svart, grå
Maks. brændelængde 30 cm

Et effektfuld møbel
Den ellipseformede Contura 820T med 

fedtsten har en lille og elegant form, men er 

stor, hvad angår funktion. Med sider beklædt i 

varmelagrende fedtsten bliver den unikt mar-

morerede sten en flot kontrast mod ilden bag 

det generøse glas i lågen. 

Effekt 3–6 kW
Virkningsgrad 82 %
Opvarmer upp till 90 m2

Højde 930 mm
Bredde 460 mm
Dybde 360 mm
Vægt 110 kg 
Farve Svart, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Ilden ses og føles
Contura 860T forener form og funktion 

på en fuldendt måde: Med de generø-

se sideglas bliver ilden synlig i rummet 

samtidig med, at den fedtstensbeklæd-

te bagside holder på varmen, lang tid 

efter gløderne er gået ud.

DREJ ILDEN MOD 
SIDDEPLADSEN MED 

EN DREJEPLADE!

Et svævende ildsted
Brændeovnen på søjle lader ilden indtage 

rummet så den ses endnu bedre. Med en 

drejeplade kan brændeovnen drejes trinløst 

hele vejen rundt. (tilbehør).

Effekt 3–6 kW
Virkningsgrad 82 %
Opvarmer  upp till 90 m2

Højde  1060 mm
Bredde  460 mm
Dybde  360 mm
Vægt  90 kg
Farve Svart, grå
Maks. brændelængde 33 cm

Vælg tilbehør: Easy closing bundlåge, selvlukkende låge, 
gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Vælg tilbehør: Easy closing bundlåge, selvlukkende låge, 
gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Vælg tilbehør: Easy closing bundlåge, selvluk-
kende låge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning 
af udeluft, skorsten.

Vælg tilbehør: Easy closing bundlåge, selvlukkende låge, 
gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



Giv brændeovnen din 
personlige stil
Du har sikkert bemærket, at Conturas grundmodeller allerede fra star-
ten opfylder de flestes smag. Måske har du også fundet din favorit. Nu 
er tiden inde til at vælge tilbehør! Takket være vores geniale, småland-
ske konstruktioner, er det muligt at få en helt personlig Contura, som 
opfylder dine behov.

Contura har tilbehør til de økonomibevidste: En ventilator, der øger 
effektiviteten.

Contura har tilbehør til de ordensbevidste: Du kan samle tændstik-
ker, optændingstræ og handsker i en praktisk skuffe. 

Contura har tilbehør til de æstetisk bevidste: Hvilken top vil du 
have på din Contura?  
Fedtsten, lamelplade eller støbejern?

Her kan du også læse mere om bageovn, drejeplade og gulvplader
som passer til både Contura og dit hus.

Drejeplade Easy closing bund-
låge

Udtræksskuffe Bageovn

Lad ilden dreje hele vejen rundt!
Læs om drejeplader på næste opslag

Varme kan 
bruges til meget
Flere af vores modeller kan suppleres med 
en ventilator, der sætter ekstra gang i varmen. 
En bageovn eller fedstenstop bliver et ener-
gibesparende supplement til det almindelige 
komfur og ovn.

Hold teen varm på en kogeplade
Læs om kogeplader på næste opslag

DER FINDES  
GULVPLADER I FOR-

SKELLIGE UDFØRELSER 
TIL ALLE VORES  
BRÆNDEOVNE
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Nyhed kan nu tilsluttes med udeluft

Varmehylde. En varmehylde i fedtsten 
holder teen varm længe. Varmehylden 
fås også til modeller uden fedtsten.

Bageovn. Bageovnens størrelse varierer i 
henhold til den brændeovn, den hører til. 
Den bliver lige så varm som en alminde-
lig ovn. Termometer medfølger.

udtræksskuffe. Med en praktisk og 
stilren udtræksskuffe ved du altid, hvor 
tændstikkerne og handskerne ligger.

Ventilator. Giver hurtig fordeling af 
varmen og mere ensartet temperatur. 
Termostyret. Den starter automatisk, når 
du fyrer, og standser, når ilden er gået 
ud. Nem at montere, selv efterfølgende.

Kogeplade i støbejern. Perfekt, når du  
vil bruge brændeovnen til at varme mad 
eller drikkevarer.

Varmemagasin. Magasinet i olivinsten 
er skjult i brændeovnens top og holder 
længe på varmen. På modeller i 500- og 
30-serierne kan varmemagasin ikke 
kombineres med ventilator.

Tilbehør til skønhed og funktion
Her er en oversigt over det tilbehør, der øger udbyttet og fornøjelsen ved din brænde-

ovn. På www.contura.eu kan du se det komplette udbud af tilbehør. Vær opmærksom 

på, at noget af tilbehøret ikke kan kombineres på alle modeller.

  Alle brændeovne kan tilsluttes udeluft.

Lameltop. De 5 mm tykke lameller 
giver din brændeovn en moderne stil, 
samtidig med at de forbedrer varmecir-
kulationen.

Brænderum. Et praktisk rum under 
brændeovnen, som holder orden på 
brændet, er standard på flere modeller.

Støbejernstop. Støbejernstoppen kan  
fungere som en kogeplade. Praktisk, hvis 
du vil bruge brændeovnen til at varme 
mad, for eksempel ved strømafbrydelse. 

Fedtstenstop. Hver fedtsten er unik med 
de smukke årer. Lagrer varmen længe 
og fungerer også som varmeplade.

Easy closing bundlåge. Opbevar træ, 
tændstikker og handsker bag en mat-
chende låge, der lukker blidt af sig selv.

Drejeplade. Trinløs 360 graders drejning. 
Drejningsvinkel og drejningstræghed kan 
justeres. Passer til alle Contura 500 og 
600 samt 780 og 880. 

Gulvplade. Vores praktiske gulvplader 
findes i sort eller grålakeret stål eller 
hærdet gennemsigtigt glas. Det er en 
flot gulvplade som let kan fjernes ved 
rengøring eller om sommeren når ovnen 
ikke er i brug.
.
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Oversigt – alt tilbehør
26K/T 
 lav

26K/T  
høj

34T 35T 51 52 52T 53 54 54T 510 520T

Tilslutning af udeluft (ikke til drejeplade) Aluminiumsslange 
og kondensisolering, længde 1000 mm, overgangsstuds fra 
Ø 64 mm til Ø 100 mm, slangeklemmer

• • • • • • • • • • • •

Tilslutning af udeluft til drejeplade • •

Tilslutningssæt til eksisterende skorsten1 Tilslutningssæt lige 
bagud • • • • • • • • • • • •

Tilslutningssæt til eksisterende skorsten1 Tilslutningssæt 45° 
bagud • • • • • • • • • • • •

Bageovn •

Buet tilslutningsrør 320 mm med renselem, gråt eller sort • • • • • • • •

Buet tilslutningsrør 700 mm med renselem, gråt eller sort • • • • • • • • •

Gulvplade i glas, frontmodel • • • • • •

Gulvplade i glas, heldækkende model • • • • • •

Ekstra håndtag i mat krom eller sort • • • • • •

Ekstra sideglas (ved hjørnemontering, pr. komplet par)

Ventilator med automatik2, 230 V • • •2 •2 • •

Gulvplade, grå eller sort • • • • • • • • • • • •

Gulvplade, hvid

Kogeplade (kun med bagudgang) • • • • • • • •

Nedre blidt lukkende dæklåge, lav (intet pristillæg)

Easy closing dæklåge, høj (standard)

Easy closing dæklåge

Blidt lukkende dæklåge i kakkel

Blidt lukkende dæklåge i fedtsten

Blidt lukkende høj dæklåge i fedtsten

Selvlåsende glaslåge

rørsæt til høj vinkel

Sokkel i støbejern

Sokkel i kakkel

Sokkel i fedtsten  
Sokkel i sandsten

Sokkelplade (aluminium)

Sokkelplade (kan benyttes til at dække udeluft) • •

Dækkappe til tilslutning af udeluft • • • •

udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator) • •

Drejeplade inkl. drejestuds • •

Varmemagasin2 • •2 •2

585 586 590 590T 650 655 655A 660K 660T 685 750 750A 780 790K 790T 810 820T 850 860T 880

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

• • • • • • • • • • • •

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

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

• • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

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

• • • • • • • • • •

•2 •2 • • • • •

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

• • • • • • • •

• •

• •

• • • • • • • •

•

•

• • • • • • • •

•

•

•

• • • • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • •

•2 •2 • •

1 Til alle tilslutningssæt medfølger indmuringsstuds, tætningsmateriale og dækring.
2  OBS! Ventilator kan ikke benyttes sammen med varmemagasin.66 67



Fakta om alle brændeovne
Her har vi samlet fakta om alle brændeovne model for model, således 
at du kan planlægge dit valg. Ved hjælp af målskitserne kan du måle 
nøjagtigt, hvordan din brændeovn skal placeres. 

Svanemærket
Contura er svanemærket i henhold til Mil-
jömärkning Sverige AB. For svanemærkede 
brændeovne stilles der strenge krav både 
til fremstilling og brug. Derfor kan produktet 
genvindes uden at sprede giftstoffer. En sva-
nemærket brændeovn er CO2-neutral, da den 
kuldioxid, der dannes ved effektiv forbrænding 
af bioenergi, optages i et tilsvarende omfang, 
når nye træer vokser.

Sikkerhedstestet
CE-mærkning er en vigtig del af EU's produkt-
lovgivning og omfatter blandt andet byggepro-
dukter, maskiner og legetøj. CE-mærket viser, 
at produktet opfylder den vigtigste egenskab, 
nemlig sikkerheden. Samtlige produkter frem-
stillet af Contura og Premodul er CE-mærkede.

Fem års garanti
Når du køber en komplet brændeovn fra 
Contura, får du altid fem års fabriksgaranti. God 
service og adgang til reservedele er yderligere 
en tryghed i hele brændeovnens levetid.
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Contura 34T
Fedtsten

Contura 35T:1
Glastop

Contura 35T:2
Fedtsten

34T 35T

510 520T 550

556 560K 560T550A

Oversigt – alle modeller
Her kan du sammenligne alle Contura-modeller. For detaljerede oplysninger om flamme-

synlighed, mål, effekt og tilbehør, se de pågældende afsnit. 

 Ventilator

 Flammesynlighed

 Brændeovnen findes i sort lak

 Brændeovnen findes i grå eller sort lak

 Kaklerne findes i sandfarvet eller hvid

 Brændeovnen findes i grå lak

 Brændeovnen findes i hvid, grå eller sort lak

Contura 26T, lav
Fedtsten

Contura 26T, høj
Fedtsten

Contura 26K, lav
Kakler

Contura 26K, høj
Kakler

26T 26K

50

Contura 51
Støbejern

Contura 52
Støbejern

Contura 52T
Støbejern og fedtsten

Contura 53
Støbejern

Contura 54
Støbejern

Contura 54T
Støbejern og fedtsten

51 52 52T 53 54 54T

Alle Contura-brændeovne er godkendt i henhold til Svanens strenge krav. Læs mere på side 20.

Contura 510:1
Støbejernstop

Contura 510:2
Lameltop

Contura 510:3
Fedtstenstop

Contura 520T
Fedtsten

Contura 550:1
Støbejernstop

Contura 550:2
Lameltop

Contura 550:3
Fedtstenstop

Contura 550A
Aluminium

Contura 556:1
Støbejernstop

Contura 556:2
Lameltop

Contura 556:3
Fedtstenstop

Contura 560K
Sandfarvede kakler

Contura 560T
Fedtsten
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586

590

650586W
Contura 586:1
Støbejernstop

Contura 586:2
Lameltop

Contura 586:3
Fedtstenstop

Contura 586:3
Fedtstenstop

Contura 586:2
Lameltop

Contura 586:1
Støbejernstop

Contura 590:1
Støbejernstop

Contura 590:2
Lameltop

Contura 590:3
Fedtstenstop

Contura 590T
Fedtsten

Alle Contura-brændeovne er godkendt i henhold til Svanens strenge krav. Læs mere på side 20.

Contura 650:1
Med lameltop og 
varmehylde i stål

Contura 650:4
Med fedtstenstop og 
varmehylde i stål

Contura 650:2
Med lameltop 
og bageovn

Contura 650:5
Med fedtstenstop og 
bageovn

Contura 650:3
Med lameltop og
varmehylde i fedtsten

Contura 650:6
Med fedtstenstop og 
varmehylde i fedtsten

Contura 650:7
Med støbejernstop 
og varmehylde i stål

Contura 650:8
Med støbejernstop 
og bageovn

Contura 650:9
Med støbejernstop 
og varmehylde i 
fedtsten
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Contura 790T
Top og sider i 
fedtsten

Contura 790K
Hvid eller sort kakkel

750 750A 790K780 790T
Contura 655:1
Med lameltop og 
varmehylde i stål

Contura 655:7
Med støbejernstop 
og varmehylde i stål

Contura 655:8
Med støbejernstop 
og bageovn

Contura 655:9
Med støbejernstop 
og varmehylde i 
fedtsten

Contura 655A:10
Med varmehylde 
i aluminium

Contura 655A:11
Med bageovn

Contura 655:2
Med lameltop 
og bageovn

Contura 655:4
Med fedtstenstop og 
varmehylde i stål

Contura 655:3
Med lameltop og var-
mehylde i fedtsten

Contura 655:5
Med fedtstenstop og 
bageovn

Contura 655:6
Med fedtstenstop og 
varmehylde i fedtsten

655

655A

Contura 660K:1
Med konvektionsfront

Contura 660T:1
Med konvektionsfront

Contura 660K:3
Med bageovn

Contura 660T:3
Med bageovn

Contura 660K:5
Med varmehylde i 
kakkel

Contura 660T:5
Med varmehylde i 
fedtsten

660K 660T

Alle Contura-brændeovne er godkendt i henhold til Svanens strenge krav. Læs mere på side 20.

Contura 750 i stål Contura 780 i stålContura 750A i 
aluminium

Contura 810:4
Med glastop i sort

Contura 810:1
Med støbejernstop

Contura 810:5
Med top i rustfri stål

Contura 810:5
top og sider i 
fedtsten

Contura 810:2
Med lameltop

Contura 810:3
Med fedtstenstop

810 820T
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Contura 850:4
Med glastop i sort

Contura 880:4
Med glastop i sort

Contura 850:1
Med støbejernstop

Contura 880:1
Med støbejernstop

Contura 850:5
Med top i rustfri stål

Contura 880:5
Med top i rustfri stål

Contura 860T
Med top og sider i 
fedtsten og sidelys

Contura 850:2
Med lameltop

Contura 880:2
Med lameltop

Contura 850:3
Med fedtstenstop

Contura 880:3
Med fedtstenstop

850
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Målskitser
Her finder du detaljerede målskitser for alle Contura-brændeovne, så du kan 

planlægge placering og installation.

26K høj, 26T høj

* Benyttes ved bageovn som tilvalg ** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Ved brug af 20-seriens præfabrikerede gulvplader skal man være opmærksom på de forskellige mål for forbrændingslufthuller på gulvplade og brændeovn.

26K lav, 26T lav

** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Ved brug af 20-seriens præfabrikerede gulvplader skal man være opmærksom på de forskellige mål for forbrændingslufthuller på gulvplade og brændeovn.

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning opad
B = Højde fra gulv til c/c-skorstenstilslutning på bagside 
C = Afstand fra bagside til c/c-skorstenstilslutning opad
D = Afstand fra bagside til skorstenstilslutning på bagside
E = Afstand fra bagside til hul i gulvplade
F = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds (410 mm) 
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Brandsikker væg

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning opad
B = Højde fra gulv til c/c-skorstenstilslutning på bagside 
C = Afstand fra bagside til c/c-skorstenstilslutning opad
D = Afstand fra bagside til skorstenstilslutning på bagside
E = Afstand fra bagside til hul i gulvplade
F = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds (410 mm) 
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* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
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* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
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* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
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Brandsikker væg

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Afstand fra bagside til c/c-forbrændingsluftstuds
D = Afstand fra bagside til røgudgang på bagside

* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge. ** Den mindste installationsafstand, når 50-seriens gulvplade anvendes, gælder både, når 
forbrændingsluft hentes fra rummet og ved tilslutning af udeluft gennem gulvet. 
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Brandsikker vægA = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Afstand fra bagside til c/c-forbrændingsluftstuds
D = Afstand fra bagside til røgudgang på bagside
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A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

520T

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

510, 550, 550A

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

80 81



586W
A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

590T

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
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650

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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630A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
E = Højde fra gulv til lågens overkant
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
E = Højde fra gulv til lågens overkant
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
E = Højde fra gulv til lågens overkant

790K/T

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke.  Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
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A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
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* Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
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A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning 
B = Højde fra gulv til c/c-røgudgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

Max brændelængde: 33 cm
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Max brændelængde: 30 cm
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* Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
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C Varmelagringstid for Contura 54T

Effekttest Contura 26
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Afkølingstider for Contura 26T
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Uden varmemagasin

Med varmemagasin 

Afkølingstider for Contura 26K

Dobbelt luftsystem regulerer varme og afkøling 
Med to effektive varmesystemer har Contura 26-brændeovnene 
en fantastisk evne til at regulere både varmespredning og afkø-
lingstid. De røde pile viser, hvordan kold luft suges ind forneden 
på brændeovnens bagside, fortsætter gennem to rør i brænd-
kammeret, passerer gennem metalslanger for til sidst at blive 
spredt ud i rummet højst oppe på brændeovnens forside. 

De orange pile viser, hvordan kold luft fra rummet suges ind 
nede ved gulvet og opvarmes mellem brændeovnens indre 
varme dele og ydre kakler/fedtsten for derefter at blive spredt 
via risten.

Varmemagasin med powerstone
Powerstone er en sten med fremragende varme-
lagrende egenskaber. Den giver god eftervarme 
i lang tid efter ilden er gået ud. Som eksempel er 
afkølingstiden for Contura 26T med ekstra varme-
magasin (se side 101) op til 18 timer.  
Varmemagasin medfølger til den lave model Con-
tura 26K og 26T. Varmemagasin kan også vælges 
til 590, 590T, 26K høj, 26T høj, 34T og 35T.

Justerbart spjæld 
Det justerbare spjæld i Contura 26 regulerer mængden af 
varm luft, der kommer fra brændeovnen. Justerbart spjæld 
følger med Contura 590, 590T, 34T og 35T ved valg af varme-
magasin. Et lukket spjæld giver lang afkølingstid. Med åbent 
spjæld spredes varmen hurtigere, hvilket er en fordel, når du 
ønsker hurtig opvarmning. 

Gode løsninger, som maksimerer 
varmen fra din Contura

Varmemagasin og varmluftsspjæld giver mere varme i længere tid.

Effekttest Contura 54T

Contura 26 (se side 26) er en af vores mest varmeeffektive brændeovne. Testmålingen startede med 
en normal indfyringsmængde på cirka 2,5 kilo optændingsbrænde. Derefter blev der tilføjet fire nor-
male mængder brænde på cirka 2,5 kg hvert 50. minut. Sidste fyring rækker mere end rigeligt til at 
holde brændeovnen varm hele natten, indtil tiden er inde til en ny fyring næste morgen. Contura 26 
har op til 18 timers afkølingstid. Med lukket spjæld forlænges afkølingstiden yderligere.

Test af varmeafgivelsen i Contura
Hos Contura er vi meget nøje med at teste brændeovnenes funktion og effekt. Det gør vi så du ved, 
hvad du får, når du vælger en Contura. På de følgende sider kan du se afkølingstiden for et udvalg 
af vores modeller. For at vise forskellene har vi testet brændeovne med og uden varmemagasin i 
powerstone, og med og uden indkapsling af naturligt varmelagrende fedtsten.

En god brændeovn kan ved gunstige forhold 
afgive varme, der er tilstrækkelig til størstede-
len af huset. Med en indkapsling i naturligt var-
melagrende fedtsten forlænges afkølingstiden. 
Ved en prøvefyring af Contura 54T (se side 39) 
blev det dokumenteret, at temperaturen faldt 
fra 23° til 18° på 12 timer.
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Effekttest Contura 790 med powerstone
I alt fire fyringsdage med fire forskellige C790-udførelser. Testene blev udført med en optændingsild 
og fire ilægninger. Optændingen og de tre første ilægninger blev foretaget med helt åbent forbræn-
dingsspjæld. Efter sidste ilægning blev lufttilførslen reduceret til lidt mindre end halvdelen. 
Afkølingstiden regnes fra sidste ilægning, indtil ydertemperaturen på omramningen (øvre frontsten) er 
faldet til 30 grader. 

Temperaturkurvor C790K
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Contura 790 med powerstone 
Til Contura 790 (se side 64) kan du vælge 
et magasin af varmelagrende powerstone. 
Magasinet er placeret under pejsehætten 
over brændeovnens brændkammer. Stenenes 
fremragende varmelagrende egenskaber giver 
en jævn varmespredning i lang tid. Afkølingsti-
den er op til 15 timer med lukket spjæld.

Powerstone
Til flere af modellerne i Conturas serier kan du vælge et maga-
sin af varmelagrende powerstone. Magasinet er placeret under 
pejsehætten over brændeovnens brændkammer. Stenenes 
fremragende varmelagrende egenskaber giver op til fire timers 
længere varmelagring.

På visse modeller findes et justerbart spjæld, som regulerer mængden af 
varmluft fra brændeovnen ud i rummet. Et lukket spjæld giver lang afkølings-
tid, og med et åbent spjæld spredes den varme luft hurtigt ud i rummet.
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Effektiv luftgennemstrømning 
Den kølige luft i rummet suges ind på bræn-
deovnens underside, varmes op og stiger 
opad. Kun få minutter senere strømmer den 
varme luft ud i rummet.

God luftcirkulation 
giver effektiv 
forbrænding

Sodfrit glas 
Spjældet på brændeovnens forside styrer 
ildens intensitet via justering af mængden 
af forbrændingsluft. Forbrændingsluften 
varmes til en meget høj temperatur og 
strømmer ud på glassets inderside, hvilket 
forhindrer soddannelse.

Høj forbrænding 
På brændeovnens bagside er der et eks-
tra kanalsystem til spredning af forvarmet 
forbrændingsluft. Systemet kaldes Clean 
Burning. Brændeovnen brænder effektivt og 
længe, hvilket giver en forbrænding med 
meget lavt partikelindhold.

CLEAN BURNING  
SYSTEM GIVER  
SODFRIT GLAS

Således monteres ventila-
toren i Contura 500 og 600. 
Ventilatoren kan skjules under 
ovnens brændkammer (eks-
traudstyr) i samme farve som 
brændeovnens indkapsling.

Ventilator, som spreder varmen 
hurtigt og effektivt
En ventilator er et godt valg til dem, som ønsker hurtig og jævn fordeling af var-

men for eksempel over større arealer i boligen. 

Ventilatoren er termostatstyret og starter automatisk, når brændeovnen bliver 

varm og slukker, når den er kølet af. Naturligvis kan den også styres manuelt.

Der findes ventilator som ekstraudstyr til serierne Contura 26, 30, 500 og 600.  

Ventilatoren kan let eftermonteres og skjules med en kappe i samme materiale 

som brændeovnens indkapsling.
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Fyr grønt for et bedre miljø
At lade brændeovnen stå for en del af dine opvarmningsudgifter er klogt 

både med hensyn til miljøet og din økonomi. Fyrer du korrekt, er det en 

billig opvarmningsmetode, der er skånsom for miljøet. Hyggen får du 

med i købet!

Moderne træfyringsteknik er en miljømæssig god energiform, som ikke 

bidrager til drivhuseffekten. Ved fuldstændig forbrænding af træ, udvin-

des kuldioxid, vanddamp og aske, som kan benyttes til gødning i haven. 

Fuldstændig forbrænding giver også bedre varmeøkonomi, som i sig 

selv er miljøvenligt. Men for at fyringen skal give den bedst mulige effekt 

og bidrage til så godt et miljø som muligt, er det vigtigt at fyre korrekt. 

Her er nogle grundlæggende tip. Se instruktionsfilm og læs mere på 

www.contura.eu

Syv varme tip til en grønnere og mere effektiv fyring
1. Udskift din gamle brændeovn med en nyere model, hvis den er ældre end ti 

år. Moderne brændeovne er op til 90% renere og 40% mere effektive end deres 
forgængere.

2. Vælg en svanemærket/miljømærket brændeovn.
3. Fyr altid med tørt træ. 
4. Lad lågen stå på klem i mindst 10 minutter, efter ilden er tændt. 
5. Sørg for, at ilden altid får nok ilt. 
6. Fyr ikke mere, end hvad producenten anbefaler, hvilket normalt er maks. 2-3 kg 

brænde/time. 
7. Lad altid brændet ligge indendørs i mindst et døgn, inden der fyres med det. 

”Dybfrossent” træ 
 ( – 20 grader) giver meget ringe varmeudbytte. 

Contura er nr. 1 på det skandinaviske marked for brændeovnsprodukter og blandt de førende i Europa.  
Contura er en del af NIBE-koncernen, der har omkring 8000 medarbejdere og en omsætning på ca. 10 
mia. SEK.

Contura er svensk hele vejen 
igennem!
Design og produktudvikling af Conturas brændeovne samt montering 
af alle brændeovnenes detaljer foregår i Sverige. Brændeovnene kva-
litetskontrolleres, før de forlader fabrikken i Markaryd. Dermed har vi 
fuld kontrol over kvaliteten på alle produktionsstadier. Vi sørger for, at 
brændeovnene er tilpassede efter moderne hjem og forhold.  
Vi mærker med stolthed vores brændeovne ”Made in Sweden”.

En smålænding, som varmer 
Europa!
Conturas brændeovne fremstilles af NIBE i Markaryd i Småland. At 
spare på ressourcerne har altid været en selvfølge i Småland, og der-
for er vores produktion moderne, ressourcevenlig og effektiv. Kvalitets-
tankegangen gennemsyrer alle produktionens stadier på vores fabrik, 
som er Europas største og mest moderne producent af brændeovne 
og skorstene. Vores produkter sælges overalt i Europa og værdsættes 
for deres tidløse design, effektivitet og høje kvalitet.

Symboler
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www.contura.eu

Contura

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 75 100

Scan koden med din
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