Höstrusk ger
myslust!

SPARA
upp till

CONTURA 556 Style

6.000:-

Välkommen hem till värmen
Gäller t.o.m. 7 oktober 2018

Contura i4 Modern

Kassetter
Ord. pris från 15.500:-

JUST NU FRÅN

13.500:-

Spara

2.000:-

Contura i4 ﬁnns i tre varianter: Modern (fyrsidig
ram) för egen inbyggnad samt Classic och
Modern (tresidig ram) för installation i beﬁntlig
eldstadsöppning.

Contura i5,
dubbellucka

Contura i6

Rabatten 2000 kr avser alla varianter
i Contura i4, i5, i6 och i7. Läs mer på
contura.se

Contura i7

Contura i5 passar de ﬂesta öppna spisar.
Stora glasytor gör att elden syns ordentligt.
Panorama- eller dubbellucka.

Contura 596T Style

Contura i6 är ett val för dig som har egna ideér
om hur murspisen ska se ut. Välj ditt uttryck
med ram av gjutjärn och lucka helt i glas eller i
gjutjärn.

Ord. pris fr 20.900:-

Ord. pris fr 30.900:-

Ord. pris fr 23.900:-

18.900:-

28.900:-

21.900:-

JUST NU från

Spara

2.000:Contura 556 Style med stora
sidoljus har fått en uppdaterad
design och funktion. Välj mellan
olika toppar och gjutjärns- eller
glaslucka.

JUST NU från

Spara

JUST NU från

Spara

2.000:-

2.000:-

Contura 596T med gjutjärnslucka,
stora sidoljus och omramning i
täljsten. För extra värmee≠ekt, välj till
Powerstone. Svart eller grå stomme.

Contura 610 Style har ﬂera tillbehör
som gör kaminen personlig. Välj
mellan olika toppar, gjutjärns- eller
glaslucka. Svart, grå (ﬁnns ej med
glaslucka) eller vit.

Rabatten 2000:- gäller både gjutjärn- eller glaslucka på
Contura 556 och 610.

Contura 720T

Contura 610 Style

Contura 556 Style

Contura 596T Style

Contura i7 kan placeras in i en eldstad som du
själv utformar. Contura i7 är svart och ﬁnns med
lucka i glas eller gjutjärn. Stor brännkammare
som rymmer upp till 50 cm långa vedklabbar.

Ord. pris fr 24.500:-

JUST NU från

22.500:-

Spara

2.000:Med omramning i värmelagrande
täljsten blir Contura 720T en vacker
och e≠ektiv värmekälla. Svart eller grå
stomme.

Njut av värmen året om
Contura braskaminer är ren njutning i
alla väder.
Just nu har vi kampanjpris på utvalda
Contura modeller!
En Contura kamin höjer mysfaktorn,
sänker värmekostnaderna och sprider
ljus i hemmet genom generösa glasytor.
Contura ger snabb uppvärmning och har
hög förbränning.

Vid samtidigt köp av
valfri Contura kamin (gäller
hela sortimentet) och
Premodul skorsten lämnas
ÅRS

GARANTI

2.500:-

25

rabatt på skorstenen.

SPARA upp till 6.000:-*
*Vid samtidigt köp av Contura 780 och
Premodul skorstenssystem

Ord. pris 21.500:-

Ord. pris 20.900:-

JUST NU
18.000:-

JUST NU 18.900:-

3.500:-

2.000:-

Spara

Contura 780, en högt placerad
brännkammare och generösa
glas gör denna kamin till hemmets
brinnande hjärta. Finns i grå eller
svart.

Spara

Den ellipsformade Contura 820T
med täljsten är nätt i sin form,
men stor i funktion. Svart eller grå
stomme.

Contura 850

Contura 820T

Contura 780

Läs mer om kampanjen på contura.se

Ord. pris fr 17.900:-

JUST NU från
15.900:-

Spara

2.000:Contura 850 är en nätt ellipsformad kamin med breda sidoljus.
Välj mellan olika toppar.
Grå eller svart stomme.

Med reservation för tryckfel.

VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN

Kampanjmodeller
Produkt
Contura 556 Style gjutjärnslucka, svart eller grå
Contura 556:1 Style gjutjärnstopp
Contura 556:2 Style glastopp (endast till svart)
Contura 556:3 Style täljstenstopp

Ord. pris Kampanj
20.900:- 18.900:21.700:- 19.700:21.900:- 19.900:-

Contura 556G Style glaslucka, svart eller vit
Contura 556G:1 Style gjutjärnstopp
Contura 556G:2 Style glastopp
Contura 556G:3 Style täljstenstopp (endast till svart)

22.900:- 20.900:23.700:- 21.700:23.900:- 21.900:-

Contura 596T Style, Täljsten

30.900:- 28.900:-

Contura 610 Style gjutjärnslucka, svart eller grå
Contura 610:1 Style topp i lackad aluminium och värmehylla
Contura 610:2 Style glastopp och värmehylla (endast till svart)
Contura 610:3 Style täljstenstopp och värmehylla
Contura 610:4 Style topp i lackad aluminium och täckfront
Contura 610:5 Style glastopp och täckfront (endast till svart)
Contura 610:6 Style täljstenstopp och täckfront

23.900:24.700:24.900:23.900:24.700:24.900:-

21.900:22.700:22.900:21.900:22.700:22.900:-

Contura 610G Style glaslucka, svart eller vit
25.900:Contura 610G:1 Style topp i lackad aluminium och värmehylla
Contura 610G:2 Style glastopp och värmehylla
26.700:Contura 610G:3 Style täljstenstopp och värmehylla (endast till svart) 26.900:Contura 610G:4 Style topp i lackad aluminium och täckfront
25.900:26.700:Contura 610G:5 Style glastopp och täckfront
Contura 610G:6 Style täljstenstopp och täckfront (endast till svart) 26.900:-

23.900:24.700:24.900:23.900:24.700:24.900:-

Contura 780

21.500:- 18.000:-

Contura 820T, Täljsten

20.900:- 18.900:-

Contura 850, svart eller grå
Contura 850:1, gjutjärnstopp
Contura 850:2, lamelltopp
Contura 850:3, täljstenstopp
Contura 850:4, glastopp (endast till svart)
Contura 850:5, topp i rostfritt stål

17.900:18.500:18.900:19.500:20.500:-

Contura i4
Contura i4 Classic
Contura i4 Modern, 3-sid
Contura i4 Modern, 4-sid

15.500:- 13.500:15.500:- 13.500:15.500:- 13.500:-

15.900:16.500:16.900:17.500:18.500:-

När du hittat den eldstad som ska bli din värmande vän
under många sköna dagar och kvällar återstår ett lika
viktigt val: skorstenen.
Skorstenens viktigaste uppgift är att på ett säkert sätt leda bort
rökgaserna. Lika viktigt är att den passar kaminen som hand i
handske och att den smälter in i husets design. Med Premodul
skorstenssystem är du helt på den säkra sidan. Den är så enkel
att hantera att du monterar kamin och skorsten på samma dag.

MED PREMODUL FÅR DU:
•
•
•
•
•
•
•

Högsta säkerhet och 25 års garanti
En helhetslösning med alla delar
Tilluftskorsten som tillval
Enkel installation
Snabb uppvärmning och därmed ett bra drag
Anpassad design med diskreta skarvar
Färgmatchning till Contura kaminer

Om du vill kan du dessutom sätta två eldstäder på
samma skorsten.

SÄKRA HEM SEDAN 1965

Contura i5
Contura i5 dubbellucka
Contura i5 panoramalucka

15.500:- 13.500:15.500:- 13.500:-

Contura i6
Contura i6, ram och lucka i gjutjärn
Contura i6, ram i gjutjärn och lucka i glas

16.200:- 14.200:17.000:- 15.000:-

Premodul tillverkas i småländska Markaryd. Den passar de
allra ﬂesta kaminer och eldstäder, är CE-märkt och standardiserad enligt EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. För din säkerhets skull lämnar vi 25 års garanti.

Contura i7

Pris exkl. tillval
Med reservation för tryckfel

17.900:- 15.900:19.900:- 17.900:-

25
ÅRS

GARANTI

Contura i7, gjutjärnslucka
Contura i7, glaslucka

Återförsäljare

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. 0433-27 51 00
contura.se

