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Stijlvol besparen

Nieuw!

Nieuw!



Wilt u zelf kiezen hoe u het wilt hebben? Dan kunt u het beste 
beginnen met het kiezen voor Contura. Voor ons spreekt het 
vanzelf dat u het beste weet hoe u uw huis wilt hebben. Daarom 
gaan wij niet alleen zorgvuldig met design en kwaliteit om, maar 
letten wij er ook op dat onze kachels een grote keuzevrijheid 
bieden. Kies met uw hart. Uw nieuwe kachel moet namelijk nog 
jarenlang gezelligheid, warmte en plezier verspreiden.

Nieuwbouw of inbouw

De Contura i6 is onze nieuwe inzet, die perfect past bij mensen 
met eigen ideeën en de behoefte om hun eigen kachel te ont-
werpen.

Stijlvol in elke omgeving en 
zuinig e warmte



Voor mensen die hun eigen 
design willen kiezen

De zuinigste warmte Een hoog rendement levert met minder hout meer warmte op

Het efficiëntste gebruik van hulpbronnen De enige Zweedse inzet met het Nordic Swan-keurmerk

Modern design Zuivere vormen die elke omgeving stijlvol maken

Bekijk het vuur door het heldere glas Nieuwe effectieve verbrandingstechniek minimaliseert roetvorming

Zelfsluitende deur

Meer warmte voor uw hout

Als u voor een inzet van Contura kiest, krijgt u Zweeds 
desig n en Zweedse kwaliteit van topklasse. Een grote ruit 
laat veel van het vuur zien en ons unieke Clean Burning 
System houdt de ruiten schoon en roetvrij. Met de effectieve 
verbrandingstechniek krijgt u meer warmte voor uw hout. 



Rookuitgang naar boven

Omlijsting en deur van gietijzer Omlijsting en deur van glas

Maattekening van boven

Rookuitgang naar achteren
Aansluitstuk Ø125 mm

Rond de inzet moet er een 
mogelijkhei d zijn om lucht te 

laten circuleren.
In de installatie-instructies staat 

meer informatie.

Technische gegevens
Vermogen 3-9 kW 
Nominaal vermogen 5 kW
Rendement vanaf  78 %
Gewicht 92 kg
Breedte 593 mm
Diepte 403 mm
Hoogte 504 mm
Max. houtlengte  35 cm
Aansluitdiameter 125 mm

Accessoires
Aansluitset voor externe toevoerlucht.
Schoorsteenaansluiting voor ingemet-
selde haard Heteluchtrooster
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DRUK
Eventuele wijzigingen voorbehouden.
NL PBD 1315-1 539233

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

Welke deur kiest u?

Gietijzeren front
Deze deur is volledig van gietijzer met een 
geïnte greerde handgreep. De omlijsting van de 
inzet is van gietijzer.

Heteluchtrooster/
luchtinlaat
Zorgt voor extra warmte in de 
ruimte (accessoire).

Glazen deur met zijde-
matte verchroomde hand-
greep en lijsten

Gas geven of afremmen
Wilt u graag een snelle verwarming en 
een hoge temperatuur of juist een lagere 
warmteafgifte met een laag houtverbruik? 
Met de vermogensregeling past u dat 
eenvoudig aan.

Glazen front
Het front op deze deur is van glas met een 
geïntegreerde handgreep in een zwarte of 
zijdematte verchroomde uitvoerin g. De om-
lijsting van de inzet is van glas. Glazen deur met zwarte 

handgreep en lijsten

Zelfsluitende deur
De deur sluit zacht en vergrendelt zichzelf. 
Dat is handig en biedt extra veiligheid.

Bij de Contura i6 kunt u uit drie verschillende deuren kiezen, zodat u precie s 
het juiste gevoel en de juiste uitstraling voor uw huis krijgt. Dat de deur 
zelfsluitend is, geeft u extra zekerheid. Wij hebben ook technische details in 
de inzet ingebouwd, zoals verstelbare schroeven om de inzet vlak te krijgen. 
Bovendien is deze voorbereid voor externe toevoerlucht om de installatie zo 
soepel mogelijk te laten verlopen.

Onderdeel van www.contura.eu

Omlijsting en deur 
van gietijzer

Omlijsting en deur van 
glas, verchroomde 
handgreep

Omlijsting en deur van 
glas, zwarte handgreep
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