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MILJÖMÄRKTEen nieuwe generatie 
die het vuur laat zien
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Met de Contura 700 stappen wij een nieuw decennium bin-
nen. Het moderne design van de bekende Zweedse vorm-
gevingsgroep Myra maakt de kachel in alle ruimten tot het 
vanzelfsprekende middelpunt – zonder veel ruimte op de 
vloer in te nemen. Een hoog geplaatste verbrandingskamer 
en zeer royale ruiten maken deze kachel tot het branden-
de hart van het huis, waar deze ook staat.

Door de fraaie vorm is de Contura 700 zeer makkelijk te 
plaatsen. Het zuilmodel kan zowel staand tegen een wand 
als vrijstaand op een draaiplateau worden gemonteerd – 
perfect voor mensen met een open indeling, die op zoek 
zijn naar een verwarmende en gezellige ruimteverdeler. 

Laat de nieuwe Contura 
700 uw huis verlichten
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Ondanks zijn fraaiheid laat deze kachel het vuur maximaal zien en u 
hoeft niet te kiezen of het vuur vanaf de bank of vanuit de eethoek 
zichtbaar moet zijn. De oppervlaktetemperatuur van de kachel aan de 
achterkant is dankzij luchtkoeling zo laag, dat deze in de buurt van 
brandbaar materiaal kan worden neergezet. De Contura 700 heeft 
dezelfde hoge kwaliteit en zorg voor details als alle modellen in ons 
assortiment. 

Als u graag een echt opvallende kachel wilt, kiest u zeker voor de 
Contura 750 A in aluminium. Deze zorgt voor een heerlijk modern 
gevoel, zowel in nieuwbouwhuizen als in huizen waar oud en nieuw 
elkaar ontmoeten.

De Contura 700 heeft meerdere mooie accessoires en uiteraard is de 
kachel voorzien van het Nordic Swan-keurmerk, zodat u op een milieu-
vriendelijke manier kunt stoken.

Het best zichtbare vuur
De Contura-kachels staan bekend om hun goede zichtbaarheid van 
het vuur. Ze behoren tot de beste op de markt. Het vuurzichtbaarheid-
symbool geeft aan hoeveel van het vuur u bij uw gekozen model ziet. 
De serie Contura 700 heeft een zeer hoge vuurzichtbaarheid. 

Geniet van het vuur
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Wij gaan voor knusheid, aangezien wij altijd het liefst thuis 
zijn. De nieuwe kachel past perfect in de ene hoek van de 
ruimte, zodat de warmte naar bijna het hele huis kan uitstralen. 
Bovendien zien we het vuur zowel vanuit de eethoek als vanaf 
de bank. Uit je bed stappen is niet zo lastig als het vuur de 
hele ruimte verlicht en ons tijdens het ontbijt verwarmt. En dan 
gaan we in volle vaart verder!
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”Het is zo gezellig 
om de dag met een 
verwarmend vuur te 
beginnen”

5



6

Wij zagen direct dat deze stoere aluminium kachel met grote ruiten perfect in 
ons huis zou passen. De vormgeving is prachtig en laat het vuur een hoofdrol 
spelen. En dat is mooi, aangezien wij de keuken, eethoek en woonkamer in 
één ruimte hebben. Eigenlijk vormt de kachel de verbinding tussen deze drie.
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De kachel aansteken 
is een gebruikelijke 
manier om te zeggen: 
”Welkom, kom binnen!”
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”De kachel is een echte topper!”
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Muziek is mijn leven en daarom 
is het geweldig dat ik eindelijk 
een huis heb gevonden waar ik 
zowel liedjes kan schrijven als 
feesten kan geven. De kachel 
is een echte topper. Ik vind het 
heerlijk dat je de vlammen vanuit 
alle richtingen ziet… De kachel is 
echt de ster van de ruimte..!
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Stoken met zorg voor het milieu
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.

Alles wat we doen belast het milieu op een bepaalde manier. Tegenwoordig hebben we vaak de   
mogelijkheid om te bepalen in welke mate we het milieu belasten. Een manier om een bijdrage aan minder 
belasting van het milieu te leveren, is het kiezen van een kachel met het Nordic Swan-keurmerk.

Bij houtkachels met het Nordic Swan-keurmerk worden zware eisen aan zowel de productie als het gebruik 
gesteld. Daardoor kan het product worden gerecycled zonder dat er giftige stoffen worden verspreid.

Ook de eisen op het gebied van een effectieve verbranding zijn hoog. In de verbranding worden namelijk 
ongezonde deeltjes en koolwaterstoffen gevormd. De kachels van Contura hebben een effectieve  
verbranding die onder de toegestane grenswaarden blijft, op voorwaarde dat u op de juiste manier stookt. 
Op www.contura.eu kunt u meer leren over hoe u effectief en met een hoog rendement stookt. Dat is het 
beste voor u en voor het milieu.

Een kachel met het Nordic Swan-keurmerk is CO2-neutraal, aangezien de bij een effectieve verbranding 
van bio-energie gevormde kooldioxide in dezelfde mate wordt opgenomen als dat nieuwe bomen groeien.
Door te stoken krijgt u een natuurlijke ondersteunende warmte in huis, waardoor de hoofdverwarming van 
het huis minder hoeft te worden gebruikt. Daar hebben zowel u als het milieu baat bij!

5 jaar garantie
Als u een complete kachel van Contura koopt, krijgt u altijd een   
fabrieksgarantie van vijf jaar. Bovendien zijn een goede service en de  
beschikbaarheid van reserveonderdelen tijdens de hele levensduur   
van de kachel gegarandeerd.

Op veiligheid getest
Het CE-keurmerk vormt een belangrijk onderdeel van de Europese   
productwetgeving en heeft o.a. betrekking op bouwproducten, machines  
en speelgoed. Het CE-keurmerk verklaart dat het product aan de   
belangrijkste eigenschap, namelijk de veiligheid, voldoet. Alle door Contura 
en Premodul gemaakte producten hebben het CE-keurmerk.
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De zwaan is een Scandinavisch milieukeurmerk, verstrekt door SIS miljö-
märking AB. De meeste Contura-kachels zijn volgens de strenge eisen van 
het Nordic Swan-keurmerk goedgekeurd.
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Geen roet op de ruiten. De regeling 
aan de voorkant van de kachel re-
gelt de intensiteit van het vuur door 
de hoeveelheid verbrandingslucht 
te regelen. De verbrandingslucht 
wordt tot een zeer hoge tempera-
tuur verwarmd en wordt langs de 
binnenkant van het glas geleid, 
waardoor roetvorming wordt voor-
komen.

Efficiënte luchtdoorvoer. De koele 
kamerlucht wordt aan de onder-
kant van de kachel naar binnen 
gezogen, wordt verwarmd en stijgt 
op. Slechts een paar minuten later 
stroomt de warme lucht de ruimte 
in.

Een goede luchtcirculatie zorgt 
voor een effectieve verbranding

Hoge verbranding. In de achter-
plaat van de kachel zit een extra 
kanaalsysteem voor het versprei-
den van verwarmde verbrandings-
lucht. Het systeem wordt Clean 
Burning genoemd en wordt ge-
activeerd als de regeling aan de 
voorkant naar beneden wordt bij-
gesteld. De kachel brandt effectief 
en lang waardoor de verbranding 
zeer weinig deeltjes oplevert.

DOOR 
VERSTELBARE 

POTEN STAAT DE 
KACHEL OOK OP 

ONGELIJKE 
VLOEREN 
WATERPAS
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Een mooi en levend meubelstuk
De serie Contura 700 is ontwikkeld voor een 
Scandinavische omgeving. Dankzij zijn mooie uitstraling is 
de kachel eenvoudig te plaatsen en valt hij wel door zijn 
vorm, maar niet door zijn grootte op. Door oog voor de 
kleinste details is het een mooi meubelstuk dat door het 
vuur tot leven komt. De compacte verbrandingskamer is 

effectief en is geschikt voor houtblokken van ongeveer 30 
cm lang. Met verschillende accessoires (pagina 15) krijgt 
de kachel de persoonlijke stijl die bij u past. De maatteke-
ningen op pagina 19 vereenvoudigen de planning bij het 
plaatsen van de kachel.

750 750A 780 
Grijs Grijs Grijs
Gietijzeren  Gietijzeren Gietijzeren
afdekplaat afdekplaat afdekplaat
  Aluminium 
  zijkanten

750 750A 780

Maten 
750/750A
Hoogte 1151 cm    
Breedte 460 cm    
Diepte 375 cm
Gewicht  103 kg

780
Hoogte 1200 cm    
Breedte 460 cm    
Diepte 375 cm
Gewicht 103 kg

750 750A 780 
Zwart Zwart Zwart
Gietijzeren  Gietijzeren Gietijzeren
afdekplaat afdekplaat afdekplaat
  Aluminium 
  zijkanten

  

750 750A 780

Vermogen
Vermogen 3-7 kW,    
Nominaal vermogen 5 kW
Rendement   79 %
Houtlengte  25-30 cm



13

750 750A 780
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Geef de kachel uw persoonlijke stijl

Vloerbescherming 
De vloerbescherming is verkrijgbaar in zwart of 
grijs plaatstaal en in transparant glas. De vorm 
van de vloerbescherming is op basis van de 
vorm van de kachel ontworpen.

Aansluiting voor 
externe toevoerlucht
In bepaalde huizen is het goed om 
de toevoerlucht van de kachel van 
buiten te halen. De modellen in de 
serie Contura 700 hebben de mo-
gelijkheid voor een aansluiting van 
externe lucht.

Deur met dempsluiting
De onderste opbergdeur is voorzien van een 
dempsluiting. U kunt hier veilig en onopvallend 
bijvoorbeeld de lucifers en handschoenen op-
bergen. Aan de kleur van de kachel aangepast.

Draaiplateau  
voor de 780
Als u echt de vrijheid wilt hebben 
om het vuur vanuit alle hoeken 
van de ruimte te zien, dan kiest u 
voor het zuilmodel van de kachel 
(780) en het draaiplateau. Het 
draaiplateau draait traploos 360° 
rond en kan worden ingesteld op 
alleen 90° of 180° draaien. Als u 
de kachel midden in een open 
ruimte plaatst, is het vuur maxi-
maal zichtbaar en levert deze 
een effectieve warmtedistributie 
op. 

Zelfsluitende deur
Voor een extra veilig en prettig ge-
voel is de Contura 700 verkrijgbaar 
in een versie met een zelfsluitende 
deur. Als u de deur in geopende 
stand loslaat, sluit en vergrendelt 
deze automatisch.
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A = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting, boven

B = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting (h.o.h.), achter

C = hoogte van vloer tot koppeling toevoerlucht

D = hoogte van vloer tot onderkant deur

Laat de kachel tot zijn recht komen
Om het meeste plezier van uw kachel te hebben, is het belangrijk om na te denken over waar deze moet staan. Het is ge-

zellig om vanaf een comfortabele zitplek van het flakkerende haardvuur en het uitzicht door de ruit te genieten. 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.

Max. houtlengte: 30 cm

750, 750A

*  Als de kachel op een vloerbescherming van bijvoorbeeld glas (accessoire) komt te staan, wordt de dikte van de vloerbescherming bij de hoogte vanaf de vloer opgeteld. Geldt ook   
 voor de vrijliggende glazen vloerbeschermingen (accessoire).
**	 Om	verkleuring	van	geschilderde	onbrandbare	wanden	te	voorkomen,	bevelen	wij	dezelfde	zijafstand	aan	als	voor	brandbare	wanden.
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Het ontwerp en de productontwikkeling van de Contura-
kachels vinden in Zweden plaats, net als de montage van 
alle onderdelen van de kachel. De kachels worden op 
kwaliteit gecontroleerd voordat ze de fabriek in Markaryd 
verlaten. Daardoor hebben wij de volledige controle over 
de kwaliteit van de productie in alle geledingen. Wij hech-
ten er waarde aan dat de kachels aan moderne huizen 
en omstandigheden zijn aangepast. Met trots zetten wij 
”Made in Sweden” op onze kachels.

Contura is volledig 
Zweeds!
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Contura is in Zweden marktleider op het gebied 
van houtverwarmingsproducten en is één van 
de toonaangevende producenten in de rest van 
Europa. Contura maakt deel uit van het beursge-
noteerde NIBE-concern met 5.500 medewerkers 
en een omzet van ongeveer 6 miljard Zweedse 
kronen..

www.contura.eu
www.nibefire.eu
NIBE Stoves
Box 134 
SE-285 23 Markaryd
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