
Welkom in een 
warm huis 

INZETTEN EN INBOUWHAARDEN



2



3

Niets is knusser dan een 
heerlijk warm houtvuur.
In streken waar ze een herfst, 
een winter en een lente ken-
nen, weet eigenlijk iedereen 
dat wel. Maar de warmte van 
het vuur is meer dan alleen 
gezellig, meer dan een bron 
van geborgenheid en ver-
bondenheid.  Het is ook een 
buitengewoon slimme en 
moderne oplossing, die ver-
standig met uw middelen en 
die van de natuur omgaat.
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Een haard of kachel van 
Contura moet jarenlang voor 
warmte en gezelligheid in uw 
huis zorgen. Wees daarom 
zorgvuldig bij de keuze die 
u maakt. Contura maken we 
voor mensen met oog voor 
een goed design, handige 
functies en een grote keuze-
vrijheid. Wij maken haarden 
en kachels voor mensen die 
kiezen met hun hart én met 
hun hoofd.
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Topprestaties, 
levenskwaliteit en 
gezelligheid
Bij Contura zijn we trots op onze traditie 
van innovatie op het gebied van design 
en techniek. In iedere kachel komt onze 
visie op het thuisgevoel, kwaliteit en ze-
kerheid tot uitdrukking. Wij hebben onze 
fi losofi e in drie zinnen geformuleerd. 
Drie zinnen die de basis voor onze 
waarden vormen.

DE 
POPULAIRSTE 

KACHEL 
TER WERELD

Tijdloos design, 
afgestemd op uw 
manier van leven

Een interieur heeft vele gezichten. De 
uitgangspunten voor een kachel lopen 
uiteen. Dan is het fi jn om te weten dat 
ons assortiment altijd de juiste kachel 
voor u heeft.

• Design en functionaliteit met een 
duurzaam karakter

• Geschikt voor iedere stijl

• Diverse keuzemogelijkheden
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Schoon vuur met 
natuurlijke warmte 
van wereldklasse
Vuur vormde de drijvende kracht 
achter de ontwikkeling van de mens. 
Tegenwoordig staan wij voor de ont-
wikkeling van verbrandingstechniek. 
Dankzij de eff ectieve verbranding 
kunt u met een schoon geweten 
stoken op een manier die zowel voor 
het milieu als uw portemonnee vrien-
delijk is.

• Schone ruiten dankzij de toon-
aangevende Clean Burning-tech-
nologie

• CO2-neutraal

• Eff ectieve verbrandingstechniek 
voor zuinige warmte en minimale 
uitstoot

Zekerheid met 
Zweedse kwaliteit
Hoge kwaliteit kenmerkt Contura door 
de gehele levenscyclus: van de pro-
ductie tot de geïnstalleerde kachel én 
gedurende alle jaren dat deze licht en 
warmte in huis verspreidt.

• Productie in Zweden, in de 
modernst e kachelfabriek ter wereld, 
met aandacht voor het milieu

• Respect voor mensenrechten, MVO 
en hoge kwaliteitseisen in alle stadia

• Service en beschikbaarheid van 
reserveonderdelen gedurende de 
gehele levensduur van de kachel
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Een schilderij waar 
we nooit genoeg 
van krijgen

De inzet in onze nieuwe gemetselde 
schoorsteen is net een stralend en 

levend schilderij. Hij zit hoog, zodat het 
vuur in de hele ruimte zichtbaar is. Wij 
krijgen er nooit genoeg van, want hij is 
net zo opvallend als het vuur uit is. En 

wij slapen goed in de warmte die de 
gemetselde schoorsteen blijft afgeven.
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Contura i4 Modern
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Ik heb echt een passie voor tradities en ben gek op rommelmarkten en 
antiekzaken. Waarom zou je een nieuw massaproduct kopen als er zoveel 
mooie, oude spullen van veel betere kwaliteit zijn? Er zijn echter grenzen, 
onze voorouders waren niet overal superieur in. Gelukkig kan de goede 
oude traditie worden gecombineerd met nieuwe en betere techniek zon-
der dat de klassieke uitstraling verloren gaat.
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Een brug tussen traditioneel 
en modern design.

Contura i4 Classic
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Onze haardinzet maakt voor de warmte 
echt een verschil, dus wij stoken nu bijna 
elke dag. Onze op het functionalisme 
geïnspireerde haard is door het grote 
glas erg mooi geworden.  
Veel mensen denken dat de haard er 
altijd gezeten heeft.

Contura i5 panoramadeur

Een duidelijk 
verschil
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Contura i5, dubbele deuren



Deze ruimte in de kelder was eigenlijk de eerste die wij 
opknapten toen wij hier kwamen wonen. Dat was een 
uitstekende keus, aangezien we nu een echt toevluchtsoord 
hebben wanneer we de andere ruimtes van het huis verbouwen. 
We zitten met zijn allen om het houtvuur en met de inzet en het 
rooster wordt de haard alleen maar mooier.

Een echt  
toevluchtsoord
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Toen wij eenmaal de Contura i6 hadden gevonden, was het 
besluit om de oude wandhaard te renoveren zo genomen. 
Nu hebben wij een design dat bij ons past en bovendien een 
gezellig vuur dat energie geeft en geld bespaart.

Contura i6, omlijsting en deur van glas, zwarte handgreep

Stijlvol besparen





18

Wij wilden graag dat het houtvuur het hart van het huis zou zijn 
en stonden, vergeef ons de woordspeling, in vuur en vlam toen 
wij de wandhaard helemaal naar eigen inzicht konden krijgen. 
De rustieke buitenkant en de moderne, efficiënte techniek van 
binnen passen ons uitstekend.

Contura i6, omlijsting en deur van gietijzer

Nieuwe ideeën met 
rustieke invloeden





Alles-in-één, net als de ruimte

20



Om de grote ruimte, bestaande uit keuken, eetkamer en woonkamer aan 
elkaar te linken maar ook op te delen, bleek de gemetselde haard de ideale 
oplossing. Inzet en natuursteen werden gemonteerd geleverd, waren een-
voudig te installeren en klaar voor gebruik. Kon niet beter! Kijk voor meer 
informatie op pagina 54.

Contura i31A
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Wij vonden een brede haard helemaal niet erg, als de ruimte ervoor maar zo groot 
mogelijk was. Met deze oplossing hebben wij veel vuur, veel licht en veel ruimte. 
Kijk voor meer informatie op pagina 56.

Het gevoel van een open haard
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Contura i41T



Hier vinden we de rust voor een meer ontspannen manier 
van leven waar we voor alles echt de tijd nemen. Zoals ge-
nieten van een heerlijk, warm vuur. Kijk voor meer informatie 
op pagina 58.

Een inzet voor de 
modern woning
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Contura i51
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Wilt u uw open haard upgraden met een in-
bouwhaard of een compleet nieuwe haard of 
kachel installeren? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres. 
Welke Contura u ook kiest, u krijgt altijd een ef-
fi ciënte warmtedistributie waarmee u voor blije 
gezichten zorgt en geld bespaart op de ener-
gierekening. 

Zo kiest u een warme vriendschap 
voor het leven

Verschillende typen
Voor hoeveel warmte moet de haard of kachel 
zorgen? Is er een gemetselde schoorsteen 
aanwezig of moet er een hele nieuwe schoor-
steen worden aangelegd? Gaat het om een 
oude, gemetselde open haard die effi  ciënter 
moet worden? Wilt u een nieuwe wandhaard, 
maar hebt u geen gemetselde schoorsteen? 
Wij hebben voor alle wensen een oplossing. 

Het design kiezen
De kachels en haarden van Contura worden 
erg gewaardeerd omdat het vuur zo goed 
zichtbaar is. Hierdoor zijn meerdere modellen 
ook in krappe ruimtes makkelijk te plaatsen. 
Dankzij de grote ruiten is bij veruit de meeste 
modellen het vuur van minimaal drie kanten 
goed te zien. 

Persoonlijke stijl
Met onze accessoires geeft u de haard of ka-
chel een persoonlijke uitstraling en past u hem 
aan uw eigen ideeën en wensen aan.

Alle accessoires worden natuurlijk vervaar-
digd door Contura voor Contura en sluiten 
perfect aan bij de haarden en kachels.

HET LAMELLEN-
ROOSTER 

ZORGT VOOR EEN 
MODERNE 

UITSTRALING
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1 Goed zicht op het vuur. Veel modellen 
van Contura hebben grote ruiten, zodat het 
vuur goed zichtbaar is. Onze symbolen voor 
vuurzichtbaarheid geven aan hoe goed het 
vuur zichtbaar is bij een bepaald model.

2 Gietijzeren deur. Om bestand te zijn 
tegen de zware belasting die de grote tem-
peratuurschommelingen met zich meebren-
gen, moet de deur gemaakt zijn van vormvast 
gietijzer. 

3 Hoog rendement. Het rendement is de 
verhouding tussen de energie die de kachel 
afgeeft en de energie die wordt aangevoerd 
in de vorm van hout. De haarden en kachels 
van Contura hebben een rendement tot 81%. 

4 Zweeds product met garantie. De haar-
den en kachels van Contura zijn Zweedse 
kwaliteitsproducten die zijn ontwikkeld en 
geproduceerd door NIBE Stoves. De 5 jaar 
fabrieksgarantie en de beschikbaarheid van 
een prima service bieden u zekerheid voor de 
hele levensduur van de haard of kachel.

5 Clean Burning System. De verbran-
dingslucht heeft een zeer hoge temperatuur 
en wordt langs de binnenkant van het glas 
geleid, waardoor roetvorming wordt voorko-
men. Hierdoor is het vuur altijd zichtbaar in de 
ruimte.

6 Krachtige convectie. De koele kamer-
lucht wordt aan de onderkant in de kachel 
geleid, waar deze wordt verwarmd en opstijgt 
om binnen een paar minuten als warme lucht 
de ruimte in te stromen.

7CE-keurmerk. Stuk voor stuk hebben ze 
het CE-keurmerk, uw garantie voor een veilig 
product. 

8 Eenvoudig in het gebruik. Producten 
van Contura zijn voorzien van één, exact 
werkende vermogensregeling waarmee de 
verbranding heel eenvoudig en nauwkeurig 
kan worden afgesteld. Deur, rooster en aslade 
zijn ook makkelijk bereikbaar. 

9 Flexibel. Contura is verkrijgbaar in vele 
varianten en modellen. Volledige nieuwbouw 
is mogelijk, maar ook plaatsing in combinatie 
met een bestaande, gemetselde schoorsteen 
of kachel. En wat nog belangrijker is: u kunt 
helemaal uw eigen stijl bepalen.

10 Warmtemagazijn. Voor een verwar-
ming met maximale efficiëntie kunt u bij 
diverse Contura-modellen kiezen voor een 
ventilator en voor verschillende warmtevast-
houdende eigenschappen.

11 Vele accessoires. Kies voor één of 
meer accessoires, zoals een warmtemagazijn, 
Powerstone of lamellenrooster.

11 goede eigenschappen
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Inbouwhaarden voor oude 
en nieuwe gemetselde 
schoorstenen
Een open haard is sfeervol en gezellig, maar geeft helaas maar wei-
nig warmte-energie aan uw huis. Het open vuur zuigt de warmte uit 
de kamer en u stookt letterlijk en figuurlijk voor de mussen. Met een 
inbouwhaard kunt u uw eigen stijl realiseren en krijgt u gegarandeerd 
zuinigere warmte. U kunt uw eigen haard of kachel ontwerpen of de 
inbouwhaard eenvoudig inpassen in de bestaande haard of kachel.

Met de inbouwhaarden van Contura kunt u de bestaande stijl volgen 
of een modernere uitstraling realiseren. Wat u ook kiest, u krijgt een 
natuurlijke bron van verwarming met een moderne verbrandingstech-
niek en flink bemeten ruiten, zodat u het vuur goed kunt zien. Dankzij 
de efficiënte Clean Burning-techniek blijven de ruiten schoon en is het 
vuur zichtbaar.

Een Contura is voorzien van de nieuwste techniek en gaat daardoor 
bijzonder efficiënt om met energie. De haard of kachel is eenvoudig 
aan te steken en bereikt binnen enkele minuten een optimale verbran-
ding. Alle producten van Contura zijn uitgebreid getest, zodat u met 
een schoon geweten en veel plezier kunt stoken.
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Benut de warmte 
optimaal!
Met een moderne haard of kachel stookt 
u niet voor de mussen. Een efficiënte ver-
brandingstechniek en efficiënt luchtsysteem 
zorgen ervoor dat de omringende lucht wordt 
verwarmd en in de kamer stroomt. Traditio-
nele open haarden gebruiken daarentegen 
warme kamerlucht, die via de schoorsteen 
naar buiten stroomt.



Vermogen 3-5 kW
Rendement 78%
Co 0,1%
Hoogte 590 mm
Breedte 490 mm
Diepte 380 mm
Gewicht 71 kg
Kleur Zwart, grijs
Houtlengte 33 cm

Zorg voor design en  
techniek
De modern vormgegeven Contura i4 Modern met driezij-

dige omlijsting versmelt eenvoudig met uw interieur en is 

eenvoudig in de haard te plaatsen.

CONTURA i4 Modern
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Schoonheid, warmte 
en goede techniek
De Contura i4 blaast met zijn pure design, 

ruim bemeten ruiten en efficiënte techniek 

nieuw leven in de oude haard.

Behoud de klassieke 
stijl
De Contura i4 Classic behoudt de klassieke 

stijl van uw bestaande haard, maar geeft meer 

warmte voor het hout.

CONTURA i4 Modern

CONTURA i4 Classic

Vermogen 3-5 kW
Rendement 78%
Co 0,1%
Hoogte 600 mm
Breedte 490 mm
Diepte 420 mm
Gewicht 77 kg
Kleur Zwart
Houtlengte 33 cm

Vermogen 3-5 kW
Rendement 78%
Co 0,1%
Hoogte 635 mm
Breedte 490 mm
Diepte 380 mm
Gewicht 72 kg
Kleur Zwart, grijs
Houtlengte 33 cm
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Makkelijk in te bouwen, 
makkelijk om van te houden
De Contura i4 is in drie varianten leverbaar: Modern 
voor eigen inbouw en Classic en Modern voor installatie 
in een bestaande haardopening. De inzetten bestaan 
uit een convectiebox en een verbrandingskamer. De 
convectiebox is eenvoudig te installeren, af te stellen en 
op de schoorsteen aan te sluiten, recht omhoog of in een 

hoek van 45° schuin naar achteren. Het is ook mogelijk 
om externe toevoerlucht op de verbranding aan te sluiten. 
De verbrandingskamer wordt in de box aangekoppeld 
en kan eruit worden getild zonder dat dit van invloed 
is op de schoorsteeninstallatie. Door een efficiënte 
convectietechniek verloopt het opwarmen snel. 

Contura i4 Modern   Contura i4 Modern Contura i4 Classic

Afmetingen verbrandings-
kamer 
Hoogte 550 mm
Breedte 390 mm
Diepte 350 mm
Gewicht  77 kg

Technische gegevens
Vermogen 3-5 kW 
Nominaal vermogen 4 kW
Rendement   78 %
Houtlengte  25 cm

Vierzijdige omlijsting
Voor eigen inbouw. Rechthoekige 
gietijzeren omlijsting (635x490 mm) 
met afneembare handgreep. Klep 
aan de bovenkant. Rooster en 
aslade.  
Zwart of grijs.

Driezijdige omlijsting
Voor installatie in een haard-
opening. Driezijdige gietijzeren 
omlijsting (590x490 mm) met 
afneembare handgreep. Klep aan 
de bovenkant. Rooster en aslade.  
Zwart of grijs.

Classic
Voor installatie in een haardope-
ning. Gietijzeren front (600x490 mm) 
met geïntegreerde handgreep. 
Klep aan de bovenkant. Rooster en 
aslade.  
Zwart.

Accessoires
Geborsteld stalen handgreep voor Modern.
Aansluitset voor externe toevoerlucht.



Contura i4 Classic
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Contura i4 Modern, 4-zijdige omlijsting

Contura i4 Modern, 3-zijdige omlijsting

In de installatie-instructies staat meer informatie.



Zuivere lijnen en grote  
ruiten
De Contura i5 met panoramadeur geeft het vuur alle 

ruimte. De zuivere lijnen versmelten met uw interieur.

CONTURA i5, panorama

Vermogen 3-9 kW
Rendement 78%
Co 0,1%
Hoogte 480 mm
Breedte 550 mm
Diepte 433 mm
Gewicht 77 kg
Kleur Zwart, grijs
Houtlengte 35 cm
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Maak het mooi in 
huis
De Contura i5 met dubbele deur past ook 

uitstekend in hoekhaarden, waar een grotere 

deur te veel ruimte zou innemen. Met een 

lamellenrooster wordt de moderne uitstraling 

versterkt.

Een Engelse traditie
Als u van Engels design houdt, kiest u voor uw 

Contura i5 de korte poten om in stijl te blijven. 

(Optie)

CONTURA i5,  
dubbele deur

Vermogen 3-9 kW
Rendement 78%
Co 0,1 &
Hoogte 480 mm
Breedte 550 mm
Diepte 433 mm
Gewicht 77 kg
Kleur Zwart, grijs
Houtlengte 35 cm
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EFFICIËNTE LUCHTDOORVOER
De kamerlucht (rode pijlen) stroomt via de luchtinlaten aan 
de zijkanten de haard in. De lucht wordt in de kanalen bo-
ven de verbrandingskamer opgewarmd en stroomt via de 
bovenkant van de haard weer als warme lucht naar buiten.

PRIMAIRE LUCHT
De aanvoer van primaire lucht (blauwe pijlen) is con-
stant, ongeacht de stand van de klep. Alle voor de 
verbranding benodigde lucht kan ook via een lucht-
kanaal van buiten worden gehaald (optie).

CLEAN BURNING SYSTEM
De tertiaire lucht (groene pijlen, Clean Burning) wordt 
eveneens met de klep geregeld. Door de interactie 
tussen de drie luchtstromen ontstaat een zeer scho-
ne verbranding. 

De Contura-inzetten hebben een uniek luchttoevoersysteem, waarmee de intensiteit 

en warmte van het vuur kunnen worden geregeld. De verbranding verloopt gelijkma-

tig en efficiënt en de rook die hierbij vrijkomt bevat nauwelijks partikels.

De techniek houdt in dat één enkele klep ervoor zorgt dat de drie luchtstromen in 

de verbrandingskamer elkaar aanvullen. De haard of kachel krijgt de juiste hoeveel-

heid lucht aangevoerd, op de juiste plek, ongeacht de stand van de klep. 

De Contura i5, continu efficiënte warmte



De Contura i5, continu efficiënte warmte Een goed design – van binnen en van buiten

Goed bereikbare regeling
Een snelle opwarming met een hoge 
temperatuur of langzame warmte met 
een lagere verbranding? U kunt zelf 
kiezen en het vermogen is eenvoudig te 
regelen.

Gietijzeren deur
De gietijzeren deur zorgt voor de vereiste 
stabiliteit en warmtebestendigheid. U 
kunt kiezen uit een moderne panorama-
deur of een klassieke dubbele deur.

Elegant lamellenrooster
Haardopeningen die groter dan de 
inzet zijn, kunnen met een bijpassend 
lamellenrooster worden afgedekt. Het 
rooster kan eenvoudig perfect op 
maat worden gemaakt.

Aansluiting voor externe 
toevoerlucht 
De Contura i5 kan worden aange-
vuld met een toevoerluchtset. In dat 
geval wordt de verbrandingslucht van 
buiten gehaald. 

Schoorsteenaansluiting
Als accessoire is een aan het product 
aangepaste en flexibele roestvast 
stalen aansluitset leverbaar voor een 
veilige en functionele aansluiting op 
de schoorsteen. Met de aansluitset 
kan een aansluiting op de schoor-
steen worden gemaakt voordat de 
inbouwhaard op zijn plaats wordt 
getild en wordt aangesloten. Poten

Als u van Engels design houdt, kan 
de Contura i5 worden voorzien van 
korte poten (optie).

Geïntegreerde hand-
greep
De deur gaat eenvoudig open met 
de geïntegreerde handgreep aan de 
onderkant van de inbouwhaard.

Grote glazen vlakken
Door het grootst mogelijk glazen vlak is 
het vuur goed zichtbaar. Door een twee-
kamerklep brandt de inzet schoon en 
wordt het glas roetvrij gehouden.

Afdekplaat
Door een afdekplaat ziet de inzet er sier-
lijk uit. Bovendien zorgt deze voor een 
extra stroom convectielucht wat een zui-
nigere warmte oplevert.



Stijlvol en effectief in elke omgeving
De Contura i5 is bedoeld voor installatie in bestaande 
haardopeningen. U kunt kiezen uit een panoramadeur 
of een dubbele deur en uit de kleuren zwart of grijs. De 
inzet is eenvoudig te installeren, af te stellen en op de 
schoorsteen aan te sluiten, recht omhoog, recht naar 
achteren of in een hoek van 45° schuin naar achteren. 

Het is ook mogelijk om externe toevoerlucht op de 
verbranding aan te sluiten. De inzet kan eruit worden getild 
zonder dat dat van invloed is op de schoorsteeninstallatie. 
Een effectieve convectietechniek zorgt voor een snelle 
opwarming die eenvoudig met de regeling onder de deur 
wordt bediend.

Contura i5 panoramadeur     Contura i5 dubbele deur

Technische gegevens
Vermogen 3-9 kW 
Nominaal vermogen 5 kW
Rendement vanaf  78 %
Gewicht 78 kg
Breedte 550 mm
Diepte 433 mm
Hoogte 470 mm
Max. houtlengte  35 cm
Aansluitdiameter 125 mm

Panorama
Voor installatie in een haardopening. 
Geschikt voor de meeste open 
haarden. De handgreep is in de deur 
geïntegreerd en de klepregeling is 
aan de voorkant goed bereikbaar. 
Zwart of grijs.

Dubbel
Voor installatie in een haardopening. 
Geschikt voor de meeste open haar-
den, maar vooral in hoekhaarden met 
steunijzers kunnen grote deuren lastig 
zijn. De handgrepen zijn in de deur ge-
integreerd en de klepregeling is aan de 
voorkant goed bereikbaar. Zwart of grijs.

Accessoires
Lamellenrooster dat de opening rond de 
inbouwhaard afdekt.
Aansluitset voor externe toevoerlucht.
Korte poten
Schoorsteenaansluiting



Contura i5

Rookuitgang naar achteren 
(optie)

Rookuitgang naar boven 
(optie)

Rookuitgang 45° naar achteren 
(standaard)

Aansluitstuk Ø125 mm

Rond de inzet moet lucht kunnen circuleren.
In de installatie-instructies staat meer informatie.
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Stijlvol in elke omgeving en 
zuinige warmte
U kunt eigenlijk niet om de Contura i6 heen als u eigen 

ideeën hebt over de uitstraling van de wandhaard en een 

nieuwe haard wilt bouwen. Kies uw eigen uitstraling met 

een volledig glazen deur of met een gietijzeren omlijsting.

CONTURA i6, glazen deur

Vermogen 3-7 kW
Rendement 78%
Co 0,1%
Hoogte 505 mm
Breedte 595 mm
Diepte 405 mm

Gewicht 
Gietijzeren front/Glazen front 96/100 kg
Houtlengte 35 cm

40
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Inclusief keuzevrijheid
Bij de Contura i6 kunt u uit drie verschillende 

deuren kiezen, zodat u precies 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 inge-

bouwd, 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.

Welke deur kiest u?
Deur met gietijzeren omlijsting
Bij deze deur heeft de ruit een gietijzeren om-

lijsting met een geïntegreerde, gietijzeren hand-

greep. De omlijsting van de inzet is van gietijzer.

Deur van glas
Deze deur is geheel van glas en heeft een 

geïntegreerde handgreep van zwart gietijzer of 

geborsteld staal. De omlijsting van de inzet is 

van glas.

CONTURA i6,  
gietijzeren deur

41
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Nieuwbouw of inbouw
De Contura i6 is vooral geschikt voor als u zelf uw haard 
of kachel wilt vormgeven. Kies uit een gietijzeren omlijsting 
en geïntegreerde, gietijzeren handgreep of een glazen 
omlijsting met geïntegreerde handgreep van chroom of 
zwart gietijzer.

Contura i6 

Omlijsting en deur van gietijzer
Deur met gietijzeren omlijsting 
en geïntegreerde, gietijzeren 
handgreep. De omlijsting van de 
inzet is van gietijzer.

Omlijsting en deur van glas, 
verchroomde handgreep.
Geheel glazen deur met 
geïntegreerde handgreep van 
gietijzer. De omlijsting van de 
inzet is van glas.

Accessoires
Aansluitset voor externe toevoerlucht.
Schoorsteenaansluiting voor ingemetselde haard
Heteluchtrooster

Omlijsting en deur van glas, 
zwarte handgreep
Geheel glazen deur met 
geïntegreerde handgreep van 
zwart gietijzer. De omlijsting 
van de inzet is van glas.

Technische 
gegevens
Vermogen 3-7 kW 
Nominaal vermogen 5 kW
Rendement vanaf  78 %
Gewicht 
Gietijzeren front/Glazen front 96/100 kg
Breedte 595 mm
Diepte 405 mm
Hoogte 505 mm
Max. houtlengte  35 cm
Aansluitdiameter 125 mm
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Contura i6

Rond de inzet moet lucht kunnen circuleren.
In de installatie-instructies staat meer informatie.

Rookuitgang naar boven

Omlijsting en deur van gietijzer Omlijsting en deur van glas

Maattekening van bovenRookuitgang naar achteren
Aansluitstuk Ø125 mm
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Inzetten
Maak uw droom van een knapperend houtvuur waar! Met inzetten van 
Contura hebt u legio mogelijkheden. U kunt uw eigen haard of kachel 
ontwerpen, bouwen met onze kant-en-klare betonnen modules of de 
inzet en metselstenen gemonteerd installeren.

Keuzevrijheid is het credo van Contura. Daarom kunt u vaak kiezen uit 
verschillende soorten steen, deuren van glas of gietijzer en verschil-
lende handgreepvarianten. Onze betonnen modules schildert u uiter-
aard in elke gewenste kleur. Wat u ook kiest, u krijgt een natuurlijke 
warmtebron met een moderne verbrandingstechniek en flink bemeten 
ruiten, zodat u het vuur goed kunt zien. Dankzij de efficiënte Clean 
Burning-techniek blijven de ruiten schoon en is het vuur zichtbaar.

Een Contura is voorzien van de nieuwste techniek en gaat daardoor 
bijzonder efficiënt om met energie. De haard of kachel is eenvoudig 
aan te steken en bereikt binnen enkele minuten een optimale verbran-
ding. Alle producten van Contura zijn uitgebreid getest, zodat u met 
een schoon geweten en veel plezier kunt stoken.



Bouw de warmte 
in!
Een moderne haard met royale ruiten zorgt 
ervoor dat u het vuur goed kunt zien en de 
energie benut om uw huis te verwarmen. 
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Contura i10 en i20 
De inzetten van Contura zijn een moderne open haard, een stoer meubelstuk, 

een sculptuur zo u wilt. Ontworpen voor grote ruimtes en sociale gelegenheden, 

in zuivere lijnen, glas en beton. Met een nieuwe Contura krijgt u een haard of ka-

chel die aansluit bij het interieur en de architectuur. U kunt ervoor kiezen de inzet 

zelf in te metselen of onze kant-en-klare modules te gebruiken. Uw nieuwe haard 

is binnen een paar dagen aangebracht.

Ga uit van de inzet (i10 of i20) en bedenk daarna hoe de betonnen omlijsting 

eruit moet komen te zien. Vraag uw verkoper wat u nodig hebt om de door u 

gewenst e functies te krijgen. 

IN
FO

R
M

AT
IO

N
 P

R
O

D
U

IT
S

ÉL
EC

TE
U

R
 D

E
 P

R
O

D
U

IT

46

C
O

N
TU

R
A

 ¡1
0,

 ¡1
1



i10

11C

Afmetingen met betonnen omlijsting.

47

Contura i10
De Contura i10 is een model met brede deur. 

De deur schuift naar boven open met be-

hulp van de handgreep in de onderkant. 

Contura i11C
Royale wandhaard met betonnen modules 

van Contura. Schilderen kan in elke gewens-

te kleur. Behalve een betonnen front kunt u 

kiezen voor een aluminium- of zwartgelakte 

stalen frontplaat. 

 i11C 1.620 1.050 620 470 
 i11S 1.620 1.050 620 450
 i11A 1.620 1.050 620 450 

 Hoge 
 module 685   100  

 Houtvak 465 610 620 135 

Vermogen  6-12 kW
Rendement  81%
Gewicht 215 kg
Hoogte 1.315 mm
Diepte 515 mm
Breedte 785 mm
Houtlengte 53 cm

Hoogte Breedte Diepte Gewicht



CONTURA i20

i21C
48
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i20

21A
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Contura i20
De Contura i20 is een model met hoge deur. 

De deur schuift naar boven open met be-

hulp van de handgreep in de onderkant. Hier 

is ruimte voor flinke houtblokken.

Contura i21A
Voor een extra in het oog springende stijl 

kunnen de kant-en-klare betonnen modules 

van Contura worden bekleed met frontplaten 

van aluminium of zwartgelakte plaat. De pla-

ten zijn verkrijgbaar voor zowel de horizontale 

als de verticale inzet. De schoorsteen kan 

zowel op de achterkant als de bovenkant 

van de inzet worden aangesloten.

 i21C 1.755 950 620 495 
 i21S 1.755 950 620 480
 i21A 1.755 950 620 480 

 Hoge 
 module 550   80  

 Houtvak 465 465 620 110 

Vermogen  6-12  kW
Rendement, tot  81 %
Gewicht 240 kg
Hoogte 1.535 mm
Diepte 515 mm
Breedte 685 mm
Houtlengte 53 cm

Afmetingen met betonnen omlijsting.

Hoogte Breedte Diepte Gewicht
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EFFICIËNTE LUCHTDOORVOER
De kamerlucht (rode pijlen) stroomt via de luchtinlaten aan 
de zijkanten de haard in. De lucht wordt in de kanalen bo-
ven de verbrandingskamer opgewarmd en de warme 
lucht stroomt via de bovenkant van de haard weer naar 
buiten.

PRIMAIRE LUCHT
De aanvoer van primaire lucht (blauwe pijlen) is con-
stant, ongeacht de stand van de klep. Alle voor de 
verbranding benodigde lucht kan ook via een lucht-
kanaal van buiten worden gehaald (optie).

SECUNDAIRE LUCHT
De aanvoer van de secundaire lucht (gele pijlen) wordt 
met de klep geregeld en hangt af van het beoogde 
warmte-eff ect. Een geopende klep betekent maxima-
le warmte.

CLEAN BURNING SYSTEM
De tertiaire lucht (groene pijlen, Clean Burning) wordt 
eveneens met de klep geregeld. Door de interactie 
tussen de drie luchtstromen ontstaat een zeer scho-
ne verbranding. 

Een goede luchtcirculatie zorgt 
voor een eff ectieve verbranding
Een goed design van de haard of kachel is van belang. Bij Contura zijn wij net zo trots op 
de binnenkant als de buitenkant van onze inzetten en inbouwhaarden.



HAARDDEUR
De deur kan worden geopend door deze 
omhoog te tillen. Om de binnenkant van het 
glas schoon te maken, wordt de deur aan de 
bovenkant eenvoudig naar buiten geklapt.

HOUTVAK
In het handige en bijpassende houtvak is 
voldoende ruimte voor het opslaan van hout 
of andere benodigdheden.

LANGE HOUTBLOKKEN
De inzet biedt ruimte aan tot 53 cm lange 
houtblokken. Dit zorgt voor grote, fraaie vuren, 
die lang branden.

GLAZEN DEUR OVER VOLLE BREEDTE
Een volledig glazen deur verhoogt de uitstraling van 
de haard of kachel verder. De handgreep in de on-
derkant is discreet en afgestemd op de deur.  Onder 
de handgreep zit de regeling waarmee de lucht-
toevoer naar de verbrandingskamer eenvoudig kan 
worden geregeld. 

Doordachte details
Contura-inzetten worden gekenmerkt door hoge kwaliteit en een doordacht design. Als u 
voor onze kant-en-klare betonnen modules kiest, krijgt u er een brandmuur bij en kunt u 
de kachel op een brandbare wand plaatsen. De modules zijn bij levering ongeverfd. Een 
handige en bijpassende vloerbescherming is praktisch als u een vloer van hout of ander 
kwetsbaar materiaal hebt.
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Contura 11 en 21

Contura i11C
Betonnen front

Contura i11S
Zwart metalen front

Contura i11A
Aluminium front

Contura i10
Alleen inzet

DE CONTURA i11-SERIE  
Zwarte inzet met glas in widescreenformaat, betonnen omlijsting en front.

Met kant-en-klare betonnen modules en metalen frontplaten bouwt 
u in een handomdraai uw haard. U kunt er uiteraard ook voor kiezen 
om uw haard zelf op te metselen voor een unieke uitstraling.

DE CONTURA 21-SERIE  
Zwarte inzet met glas in widescreenformaat, betonnen omlijsting en front.

Contura i21C
Betonnen front

Contura i21S
Zwart metalen front

Contura i21A
Aluminium front

Contura i20
Alleen inzet
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Maattekeningen

CONTURA i10 CONTURA i20

CONTURA i11 CONTURA i21

Een haard of 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 be-

staande schoorsteen of de plaats voor de nieuw te installeren schoorsteen. 

Aan de hand van de afmetingen van de diverse onderdelen van de haard en de 

afstanden tot wanden, vloer en plafond, kunt u precies bepalen waar u uw haard 

wilt hebben en kijken waar de aansluiting voor de schoorsteen komt. 



CONTURA i31A

i31A
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Vier stenen, 
meerdere gezichten
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i31S

i31T
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Contura i31S
Walnootbruin zandsteen zorgt voor een mooie, 

exclusieve stijl in huis. De patronen van het 

natuursteen variëren.

Contura i31T
Dankzij het met warmtevasthoudend 

speksteen beklede frame wordt de ruimte 

zo economisch mogelijk verwarmd. Het 

model kan ook worden gecombineerd met 

warmtevasthoudende Powerstone.

Vermogen  4 - 9  kW
Rendement tot  80 %
Gewicht (kg) 400-450  +40, +140
Hoogte (mm) 1650  1750
Diepte (mm) 500  580
Breedte (mm) 910  1110, 1660
Houtlengte 50 

  Ci31   Ci31 met  
   randen/bank

Inzet 
Modell Ci30
Vermogen 4–9 kW 
Nominaal vermogen 6 kW 
Rendement < 80 %
Houtlengte 50 cm
Gewicht excl. Thermotte 95 kg
Gewicht incl. Thermotte 135 kg



CONTURA i41T
Dankzij de glazen deur met hoek van de 

Contura i40 krijgt u nog meer mogelijkheden 

om een haard te realiseren die eruit springt 

en opvalt. De speksteen omlijsting heeft een 

goede warmteopslag.

S
ÉL

EC
TE

U
R

 D
E

 P
R

O
D

U
IT

56

C
O

N
TU

R
A

 ¡4
1



i41S

i41A

Contura i41S
Frame, bekleed met walnootbruin zandsteen 

met deur in hoek. De deur heeft een hoek 

naar rechts of links. Vul bij voorkeur aan met 

warmtevasthoudende Powerstone.

Contura i41A
Artstone is een door-en-door witte betons-

teen, die uniek is voor Contura. Kies details 

als vakken en bank in zwart graniet.

Inzet 
Model Ci40  
Vermogen 5–10  kW 
Nominaal vermogen  7  kW  
Rendement       < 80  %
Houtlengte 50  cm
Gewicht excl. Thermotte 115  kg
Gewicht incl. Thermotte 115  kg

Vermogen  5-10  kW
Rendement, tot  80 %
Gewicht (kg) 400-450  +25, +120
Hoogte (mm) 1.650  1.700
Diepte (mm) 500  580
Breedte (mm) 910  1.010, 1.560
Houtlengte (cm) 50 

  Ci41  Ci41 met   
  vakken/bank
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CONTURA i51

Met royale ruiten aan drie kanten en een ruime 

verbrandingskamer is de Contura i51 met recht 

een inzethaard voor de moderne woning. De 

techniek onder de esthetische kap is speciaal 

afgestemd op huizen met een moderne verwarm-

ingstechniek die onderdruk vormt. Kies zwart 

plaatstaal voor een zuivere en grafische uitstraling.
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i51AN

i51A

Contura i51AN
Artstone naturel is ruw beton dat tot een zacht 

oppervlak met een zachte, grijze tint gepolijst 

is. Voor wie van stoere elegantie houdt. Com-

pleteer het geheel met een houtvak van zwart-

gelakt plaatstaal.

Contura i51A
Artstone is een door en door witte beton-

steen, die uniek is voor Contura. De 

inzethaard is eenvoudig in huis te plaatsen: 

hij neemt maar weinig ruimte in en kan tegen 

een brandbare wand worden geplaatst. 

Completeer het geheel met een houtvak van 

zwartgelakt plaatstaal.

59

Effekt (kW) 6-10
Verkningsgrad (%) 78
Vikt (kg) 230-400  50
Höjd (mm) 1650  500
Djup (mm) 500  500
Bredd (mm) 770  400
Max vedlängd (cm) 50
Värmemagasin (kg) 100 

  Ci51  Vedfack



i51T
60

CONTURA i51T
Het natuurlijke, warmtevasthoudende speks-

teen maakt uw i51T uniek, omdat het ader-

patroon van de steen wisselt. Completeer 

het geheel met powerstone onder het om-

hulsel om de warmte extra, extra lang vast te 

houden.
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i51S

Contura i51S
Zandsteen is een natuurlijk, warmtevast-

houdend steen in hazelnootbruine tinten met 

natuurlijke variaties. 

Contura i50
Laat uw fantasie de grenzen bepalen voor 

hoe uw haard er gaat uitzien en metsel uw 

eigen omlijsting.

Effekt (kW) 6-10
Verkningsgrad (%) 78
Vikt (kg) 230-400  50
Höjd (mm) 1650  500
Djup (mm) 500  500
Bredd (mm) 770  400
Max vedlängd (cm) 50
Värmemagasin (kg) 100 

  Ci51  Vedfack

Insats 
Modell Ci50  
Effekt 6–10  kW 
Nominell effekt  8  kW  
Verkningsgrad       78  %
Höjd 1470 mm
Bredd 765 mm
Djup 485 mm
Vedlängd 50  cm
Vikt 160  kg
Värmemagasin 100 kg
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Afkoelcurven Contura i31 en i41

Afkoelcurven Contura i51

0
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Omramning Power stone
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Avsvalningskurvor Contura i31 / i41
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Avsvalningskurvor efter 6 timmars eldning.Omlijsting
(bovenste front)
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De curven laten zien hoe de omlijsting en het warmte-
vasthoudende magazijn van Powerstone worden opge-
warmd tijdens zes uur lang stoken en hoe de afkoeling 
verloopt tot de temperatuur is gezakt naar 30°.

Temperaturkurvor C790K
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CONTURA i51
Plaatstaal.

CONTURA i41T
Speksteen.

CONTURA i31A
Artstone.
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Att komplettera kaminen med extra värmemagasin är ett 
klokt beslut för dig som vill ha maximal eff ekt av din insats. 
Kurvorna visar uppvärmings- och avsvalningstid för Powerstone-
magasin (orange kurva) respektive omramning i täljsten, 
sandsten eller Artstone (blå kurva).

Powerstone-magasinet avger huvudsakligen värme genom 
varmluftsgallret som konvektionsvärme.

Omramningen i sten avger huvudsakligen värmen genom 
värmestrålning.

Så mycket eff ekt ger 
värmemagasinet i Ci51

Temperaturkurvor Contura i51
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02.00 06.00 12.00 16.00 20.00
h
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Ci51 omramning Ci51 Powerstone
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Accessoires Contura i31, i41 en i51
De Contura i30 met rechte deur, de i40 met een deur in een hoek en de i50 met glas aan drie zij-
den zijn verkrijgbaar in diverse varianten die in ieder huis makkelijk een plekje vinden. Kies een omlij-
sting van Contura artstone, speksteen of zandsteen. Voor de i51 is ook een omlijsting in artstone 
naturel en plaatstaal verkrijgbaar. Contura artstone is een witte, in vorm gegoten steen. Zandsteen 
heeft een walnootbruine kleur met een uniek aderpatroon voor ieder exemplaar. Het warmtevast-
houdende speksteen heeft een natuurlijk patroon, waarbij ieder exemplaar weer anders is. De 
patronen en kleuren van het natuursteen variëren. 

Bij alle modellen van de i31 en i41 kunt u er 200 kg Powerstone bij nemen voor extra lange warmte-
opslag. Voor de i51 voegt u 100 kg Powerstone toe. Alle modellen worden geleverd met een ge-
monteerde, ergonomische handgreep, die heel eenvoudig kan worden vervangen door een tevens 
meegeleverde discrete handgreep.

HAARDDEUR
De i31 heeft een rechte deur, de i41 heeft een 
deur in een hoek en de i51 een driezijdige deur, 
die allemaal omhoog worden gebracht om ze te 
openen en sluiten.

HOUTVAK
Voor de Contura i51 is een houtvak van zwart 
gelakt plaatstaal verkrijgbaar. U bepaalt zelf 
waar en hoe dit moet staan. Stevig genoeg om 
te gebruiken als zitbank of extra plek om din-
gen neer te zetten.

LANGE HOUTBLOKKEN
De inzet biedt ruimte aan tot 50 cm lange hout-
blokken. Dit zorgt voor grote, fraaie vuren, die 
lang branden.

RANDEN OF BANK
Kies de afwerking: randen of bank van zwart 
graniet voor de i31 en i41.

WARMTEMAGAZIJN
Kies het warmtemagazijn: 200 kg Powerstone voor 
de Ci31/i41 en 100 kg Powerstone voor de Ci51als u 
de warmte extra lang wilt opslaan.
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Ci31S, 
Zandsteen

Ci31T, 
speksteen

Ci31T, 
Speksteen, 
zwart granie-
ten vakken 
en bank

Ci31A,
Artstone, 
zwart 
granieten 
bank

Ci31S, 
Zandsteen, 
zwart granie-
ten vakken 
en bank

Ci31A, 
Artstone, 
zwart 
granieten 
zijplaten

Ci31S, 
Zandsteen, 
zwart granie-
ten vakken

Ci31A, 
Artstone

Ci31A, 
Artstone, zwart 
granieten vakken

Ci31T, 
Speksteen,
zwart granieten 
vakken

Ci30

Contura i31 en i41
De Contura i30 met rechte deur en de i40 met een 
deur in een hoek zijn verkrijgbaar in diverse varianten 
die in ieder huis makkelijk een plekje vinden. Bij alle 
modellen kunt u er 200 kg Powerstone bij nemen voor 

extra lange warmteopslag. Alle modellen wor-
den geleverd met een gemonteerde, ergono-
mische handgreep, die heel eenvoudig kan 
worden vervangen door een tevens meegele-
verde discrete handgreep.
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Ci41A, 
Artstone, 
zwart 
granieten 
zijplaten

De inzetten zijn verkrijgbaar in 
een linker- en rechterversie.

Ci41A, 
Artstone

Ci41A,
Artstone, zwart 
granieten bank

Ci41S, 
Zandsteen, 
zwart granie-
ten vak

Ci41T, 
Speksteen

Ci41A, 
Artstone, zwart 
granieten vak

Ci41T, 
Speksteen, 
zwart 
granieten 
bank

Ci41S, 
Zandsteen, 
zwart 
granieten 
bank

Ci41S, 
Zandsteen

Ci41T, 
Speksteen, 
zwart 
granieten vak 

Ci40
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Ci51S,
Zandsteen
375 kg

Ci51AN, 
Artstone 
naturel
345 kg

Ci51, 
Zwart gelakt 
plaatstaal
230 kg 

Ci51A, 
Artstone 
wit
345 kg
 

Ci51T, 
Speksteen
400 kg 

Ci50
Inzet
160 kg

Contura i51
De Contura i50 heeft royale ruiten aan drie kanten 
en omlijstingen van fraaie materialen. Zo kunt u de 
sfeer creëren die u wilt. Bij alle modellen kunt u er 100 
kg Powerstone bij nemen voor extra lange warmte-

Kies er een eenvoudig te plaatsen houtvak bij, dat perfect bij 
de inzet en de omlijsting past. U bepaalt zelf waar en hoe dit 
moet staan. Stevig genoeg om te gebruiken als zitbank of 
extra plek om dingen neer te zetten.

opslag. Alle modellen worden geleverd met 
een gemonteerde, ergonomische handgreep, 
die heel eenvoudig kan worden vervangen 
door een tevens meegeleverde discrete 
handgreep.

Afmetingen
Model Ci50 Ci51 Houtvak 
Hoogte (mm) 1470 1650 500 
Breedte (mm) 765 770 400
Diepte (mm) 485 500 500
Gewicht (kg) 160 230–400 50
Varmtemagazijn (kg) 100 100

Vermogen
Vermogen 6–10 kW
Nominaal vermogen 8 kW
Rendement 78%
Max. houtlengte 50 cm

Accessoires
Contura i50: Inbouwlijst, warmtemagazijn van 
100 kg Powerstone, aansluitset voor externe 
toevoerlucht.

Contura i51: Houtvak van zwart gelakt plaat-
staal, 100 kg Powerstone, glazen vloerplaten, 
aansluiting op buitenlucht, beschermwand.
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CONTURA i31 zonder vak en bank

CONTURA i31 met vak 

Maattekeningen Contura i31, i41 en i51
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CONTURA i31 met bank

Een haard of 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 be-

staande schoorsteen of de plaats voor de nieuw te installeren schoorsteen. 

Aan de hand van de afmetingen van de diverse onderdelen van de haard en de 

afstanden tot wanden, vloer en plafond, kunt u precies bepalen waar u uw haard 

wilt hebben en kijken waar de aansluiting voor de schoorsteen komt. 
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CONTURA i41 zonder vak en bank

CONTURA i41 met vak CONTURA i41 met bank
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CONTURA i51 zwart plaatstaal

CONTURA i51 steen
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www.contura.eu

Contura is volledig Zweeds
Het ontwerp en de ontwikkeling van de producten van Contura vinden in Zweden 
plaats, net als de montage van alle onderdelen van de kachel of haard. De produc-
ten 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 hechten er waarde aan dat de Contura’s aan moderne 
huizen en omstandigheden zijn aangepast. Het “Made in Sweden” 
zetten wij met trots op onze producten.

Een kachel uit Småland die 
Europa verwarmt
De producten van Contura en Premodul-schoorstenen worden geproduceerd 
door NIBE in Markaryd in Småland. Zuinig omgaan met de hulpbronnen is in 
Småland altijd vanzelfsprekend geweest en daarom is onze productie mo-
dern, zuinig en eff ectief. De kwaliteitsgedachte is tot in alle geledingen van de 
productie in onze fabriek doorgedrongen en wij zijn de grootste en modernste 
producent van kachels en schoorstenen in Europa. Onze producten worden in 
heel Europa verkocht en worden gewaardeerd om hun tijdloze ontwerp, 
eff ectiviteit en hoge kwaliteit.
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NL 1611-3 539252

Scan de code met 
uw smartphone en 
bekijk ons volledige 

assortiment


