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Het vuur in de kamer met
grote zijruiten
NIEUW. De nieuwe Contura 556/586
met grote zijruiten geeft nog meer
het gevoel van een open haard. U
haalt het vuur als het ware de kamer
in. Nu kunt u het vuur nog beter
zien en ervaren; als u op de bank én
aan de eettafel zit.
De nieuwe kachels zijn aantrekkelijk
vormgegeven, eenvoudig te plaatsen
en verwarmen tot 120 m2. De Contura
556 heeft een wat hoger geplaatste
verbrandingskamer (NIEUW) dan de
Contura 550 en is hierdoor beter in
verhouding en goed tegen een wand
te plaatsen. De Contura 586 staat op
een zuil en komt extra goed tot zijn
recht in het midden van de kamer.
Beide kachels zijn in het Zweedse
Småland met hart en ziel en de
nieuwste technieken vervaardigd. De
kachels zijn gemakkelijk aan te steken,
branden binnen een paar minuten
optimaal en zijn uitvoerig getest
zodat u met een schoon geweten kunt
stoken.
Er zijn verschillende manieren om
de kachel aan het gezin, het huis en
het interieur aan te passen. U kunt
de kachel voorzien van een houtvakdeur met dempsluiting (NIEUW),
een kookplaat (NIEUW) of een
vrijliggende vloerbescherming van
glas. Ook kunt u de kachel afstellen,
zodat deze ook op een ongelijke vloer
waterpas staat(NIEUW).
Neem voor meer informatie een warm
kijkje bij twee gezinnen thuis!
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De uitstraling van een open haard dankzij de grote zijruiten
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Toen dit gezin met kinderen een nieuw huis bouwde, streefden ze naar een moderne maar discrete inrichting. Ze hebben
gekozen voor een grijze Contura 556 die één is met de ruimte. Met de nieuwe houtkachel slaagden ze erin om de
woonkamer met de eetkamer te verbinden. Ze genieten van het vuur dat de gewenste rust uitstraalt. En warmte natuurlijk.
Heerlijk om na school of werk bij te ontspannen.
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”Het gevoel van vuur is continu aanwezig en helpt ons te
ontspannen”

Met een houtvak
onder de kachel
hebt u altijd hout
op kamertemperatuur in huis dat
goed brandt.

NIEUW. Voor een nog
stijlvollere uitstraling
kunt u nu kiezen voor
een houtvakdeur met
dempsluiting.

Hoogte
Breedte
Diepte
Gewicht
Vermogen
Verwarmt tot
Rendement

1080
495
440
105
3–7
120
79

mm
mm
mm
kg
kW
m2
%
5

”Na een lange wandeling luisteren wij vaak naar muziek in het
schijnsel van het vuur”

De vlammen zijn vanaf de eethoek tot het terras zichtbaar en voelbaar.
Een kleurrijke combinatie van oud en nieuw geeft het opgeknapte vakantiehuis uitstraling. Hier mocht de kachel
opvallen; als een sculptuur. De Contura 586 is zwart en aantrekkelijk. Het zichtbare vuur draagt bij aan de sfeer en rust.
En verwarmt de kille zeelucht als het huis in het voorjaar en de zomer wijd open staat.
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Met een draaiplateau kunt u de
kachel draaien en
het vuur overal vandaan bekijken.

NIEUW. Als optie is
er nu een kookplaat
verkrijgbaar. Zo blijft
uw thee lekker warm.

Hoogte
Breedte
Diepte
Gewicht
Vermogen
Verwarmt tot
Rendement

1160
495
440
105
3–7
120
79

mm
mm
mm
kg
kW
m2
%
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Stook met een
schoon geweten
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Vrijwel alle consumptie is van invloed op het milieu.
Sommige producten beïnvloeden het milieu echter
minder dan andere. Hierbij moet u denken aan met het
Nordic Swan-keurmerk onderscheiden kachels, zoals de
kachels van Contura. Met deze kachels wordt hout stoken
een milieuvriendelijke, duurzame, schone en ﬁnancieel
aantrekkelijke manier om uw huis te verwarmen.

5 jaar garantie
Als u een complete kachel van Contura
koopt, krijgt u altijd 5 jaar fabrieksgarantie en een hoog serviceniveau, waardoor
u de gehele levensduur van de kachel
zekerheid hebt.

Getest
De Contura-kachels zijn uitgebreid getest, goedgekeurd volgens de Europese
regelgeving en voldoen aan de toekomstige eisen.

Hout stoken is CO2-neutraal
Hout is een biobrandstof die deel uitmaakt van de natuurlijke kringloop. De
kooldioxide die uw haard uitstoot, wordt
weer opgenomen door groeiende bomen.
Hout is dus een duurzame brandstof die
niet bijdraagt aan het broeikaseffect.
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De details maken het ontwerp
Met een eenvoudig te plaatsen kachel, de mogelijkheid voor
extra opties en onze maattekeningen, kunt u uw aanschaf nog
beter voorbereiden en de kachel volledig afstemmen op uw
wensen en behoeften.

Grijs

556:1
Gietijzeren
afdekplaat

556:2
Afdekplaat
met lamellen

556:3
Speksteen
afdekplaat

586:1
Gietijzeren
afdekplaat

586:2
Afdekplaat
met lamellen

Zwart

586:3
Speksteen
afdekplaat

Accessoires voor uw kachel kiezen
Houtvakdeur met dempsluiting (NIEUW)
(model C556)
Kookplaat (NIEUW)
Draaiplateau
Vloerbescherming - grijs, zwart of glas
Ventilator en deur (model C556)
Aansluiting voor externe toevoerlucht
Schoorsteen
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Deur met dempsluiting

Kookplaat

Draaiplateau
		

Glazen vloerbescherming
(vrijliggend)

Zet uw kachel op de juiste plaats!
Een kachel is een blikvanger. De beste plaatsing is om die reden vaak midden tegenover een zithoek. Bij voorkeur met ramen in de buurt, zodat
u ook kunt genieten van het uitzicht. Bepalend voor de plaatsing is eveneens de bestaande schoorsteen of de plaats voor de nieuw te installeren
schoorsteen. Aan de hand van de afmetingen voor de diverse onderdelen van de kachel en de afstanden tot wanden, vloer en plafond kunt u
precies plannen waar u uw kachel wilt hebben en kijken waar de aansluiting voor de schoorsteen komt.
A = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting, boven
B = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting (h.o.h.), achter

C = hoogte van vloer tot toevoerluchtaansluiting
D = hoogte van vloer tot onderkant deur
Max. houtlengte: 33 cm

MAATTEKENINGEN
C556

C586
Brandbaar plafond

Brandbaar plafond

440
495

440

495

140

Ø150

2200*

Ø150

2000*

140

C 485

D 445

C 380
100

Ø 510

Toevoerluchtaansluiting Ø67

B 995*

1160

A 1015*

B 920*

1080
D 370

A 1090*

35
35

190

Toevoerluchtaansluiting Ø67

280
800

410

Brandbare muur

Brandmuur van
steen of beton

100
200

400

70

800

Plaatsing
hoek

0

0
67

88

695

565

450

700

350

190

100

Brandbare muur

Brandmuur van
steen of beton

1100

240

150

250

350

50

250
150

50

Plaatsing
wand

500
750

70**
320**

* Als de kachel op een vloerplaat van bijvoorbeeld glas (accessoire) komt te staan, wordt de dikte van de vloerplaat bij de hoogte vanaf de vloer opgeteld.
Geldt ook voor de vrijliggende glazen vloerplaten (accessoire).
** Om verkleuring van geschilderde onbrandbare wanden te voorkomen, bevelen wij dezelfde zijafstand aan als voor brandbare wanden.
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Warmte is onze specialiteit.
Verscholen in de Smålandse bossen in Zweden ligt de grootste en
modernste kachelfabriek van Europa. De nieuwe, sterk geautomatiseerde productie-installatie ligt net buiten Markaryd. Aangezien
warmte onze specialiteit is, hebben wij ervoor gekozen onze fabriek
met onze eigen aardwarmtepompen te verwarmen en te koelen. Op
deze manier zijn maximale energie en minimale uitstoot gegarandeerd – wat overigens voor al onze producten geldt.

www.contura.eu
www.nibefire.eu
NIBE Brasvärme
Box 134, SE-285 23 Markaryd,
Zweden
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NIBE Brasvärme is in Zweden marktleider op
het gebied van houtverwarmingsproducten en is
één van de toonaangevende producenten in de
rest van Europa. NIBE Brasvärme maakt deel uit
van het beursgenoteerde NIBE-concern met zo’n
5.000 medewerkers en een jaaromzet van ca.
SEK 5 miljard. Tot NIBE Brasvärme behoren ook
Contura, Handöl, Cronspisen, Roslagsspisen,
Nordpeis en het schoorsteensysteem Premodul.

