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進化する薪ストーブ 
 

薪ストーブは、住宅の暖をとるだけでなく、人の心までも温める、とても魅力的

なものです。便利な家電がありふれた現代、薪ストーブは原始的で面倒くさい 

ものかもしれません。しかし、災害時の電気やガスが全く使えない状態でも、 

オーブン機能付の薪ストーブがあれば、何かを燃やして暖をとり、食事を温め

られます。スウェーデンの薪ストーブは、デザインも価値も進化しています。 

高断熱・高気密仕様 
薪ストーブは、本物の薪を使って、実際に火を燃やすため燃焼用空気（酸素）

が必要です。室内の空気を薪ストーブの燃焼用として使ってしまうと、その空気

量が不足してしまうため、必ず燃焼用空気は、別途、外気から取り入れる必要

があります。このためスウェーデン製薪ストーブは、外気導入ダクトを備えた 

高断熱・気密仕様の住宅に使える最新型の燃焼構造を装備しています。 

Contura “Clean Burning System” 
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Eff ekt 3–7 kW
Verkningsgrad 79 %
Värmer upp till 120 m2

Höjd 1156 mm
Bredd 496 mm
Djup 438 mm
Vikt 100 kg
Färg Svart, grå
Max vedlängd 33 cm

Eff ekt 3–7 kW
Verkningsgrad 79 %
Värmer upp till 120 m2

Höjd 1040 mm
Bredd 496 mm
Djup 438 mm
Vikt 100 kg
Färg Svart, grå
Max vedlängd 33 cm

Ställ det 
bästa du har 
mitt i rummet
En kamin med pelare och sidoglas blir ännu 
nättare och mer lättplacerad – plus att elden 
blir mer synlig. Därför passar den här model-
len extra bra när den får stå mitt i rummet, 
där elden kan skänka värme och ljus till alla 
runtomkring.

Högre upp syns 
elden allra bäst
En dryg decimeter skiljer den höga pela-
ren från den låga. Det, tillsammans med 
sidoglas, gör att elden hamnar i blick-
fånget för alla, även om rummet är stort. 
När brasan hamnar lite högre upp blir det 
också bekvämare att lägga in ved.

CONTURA 585

CONTURA 580

Välj tillbehör: Gjutjärns-, lamell- eller 
täljstens topp, kokplatta, vridplatta, 
golvskydd i glas eller plåt, anslutning 
uteluft, skorsten. 

Välj tillbehör: Gjutjärns-, lamell- eller täljstenstopp, kokplatta, 
vridplatta, golvskydd i glas eller plåt, anslutning uteluft, skorsten.

bästa du har 

RIKTA ELDEN 
MOT SITTPLATSEN 
MED VRIDPLATTA!
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Eff ekt 3–9 kW
Verkningsgrad 79 %
Värmer upp till 150 m2

Höjd 1622 mm
Bredd 582 mm
Djup 462 mm
Vikt med bakugn 480 kg 
Färg Svart, grå
Max vedlängd 40 cm

Förena nytta med 
doften av nybakat bröd
Utrusta täljstenskaminen med en bakugn! Denna höga modell 
ger ett rejält tillskott av värme i huset. Med en bakugn utnyttjas 
värmen till fullo. Att baka bullar, pizza eller paj går alldeles utmärkt. 
Med den inbyggda termometern har du koll på temperaturen.

Välj tillbehör: Fläkt, bakugn, 
extra värmemagasin, 
golvskydd i glas eller plåt, 
anslutning uteluft, skorsten.

CONTURA 26T hög bakugn

HÖG 
ELDSYNLIGHET 
OCH MYCKET 

VÄRME
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煙突システム 

薪ストーブの炉で燃焼した空気は、もちろん、室内へ排出できま

せんので、専用の煙突システムが用意されています。排気の 

通る煙筒は、直径 150mm でステンレス製です。周囲には、

60mm 厚の不燃材のロックウールが巻かれ、仕上げ面の外周

は、ラッカー仕上げのプレートで覆われています。この筒は手で

触っても熱くなく、そのまま仕上げとして室内に露出可能です。 
 

風見鶏 「バレリーナ」 

屋根の煙突上端には、「バレリーナ」と呼ばれる風見鶏が付い

ています。風向きによってクルクルとバレリーナのように回転す

ることから名付けられています。回転しながら常に風上に向か

って煙筒先端を覆っているので、雨や雪が煙筒内に入るのを防

ぎながら、煙筒内の空気を吸い上げる効果があります。結果、

煙（排気）がスムーズに外へ排出されていく仕組みです。 

 

豊富なラインナップ 

今や薪ストーブは、その機能に加え、高いデザイン性が求めら

れています。薪ストーブもまたインテリアの一部で魅力的な空間

を演出するアイテムの一つです。スウェーデンには豊富なライン

ナップが取り揃えられています。 

CONTURA 51
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Eff ekt 3–9 kW
Verkningsgrad 80 %
Värmer upp till 150 m2

Höjd, halvhög/hög 2050/2415 mm
Bredd 664 mm
Djup 560 mm
Vikt, h.hög/hög 328, 355 kg
Färg Grå
Max vedlängd 39 cm

En spargris i täljsten
Contura 470T är helt inklädd med specialdesignad täljsten. 
Glas på tre sidor gör att elden upplevs av alla i hela rummet. 
Tack vare täljstenen och värme magasinet under spis kåpan 
avger den värme i många timmar efter avslutad eldning. 
Det sparar du pengar på!

CONTURA 470

Välj tillbehör: Fläkt, extra sidoglas, förhöjningsdelar i täljsten, 
golvskydd i grå plåt, anslutning uteluft, skorsten.

ELDA 
MILJÖMEDVETET! 

LÄS MER PÅ 
WWW.CONTURA.SE
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CONTURA 26K hög
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26K26K

En modern medelpunkt
Kombinera spegelglas med aluminiumsidor och du får 
en riktigt läcker möbel – som dessutom går att elda i! 
 Contura 32 är formgiven av de unga, kvinnliga formgivarna 
på Vitre Design.

Eff ekt 3–7 kW
Verkningsgrad 80 %
Värmer upp till 120 m2

Höjd 1025 mm
Bredd 480 mm
Djup 452 mm
Vikt 128 kg 
Färg Svart, grå
Max vedlängd 35 cm

CONTURA 32AVälj tillbehör: Fläkt, sockel av gjutjärn (ingår vid köp av fl äkt), utdragslåda 
(kan inte kombineras med fl äkt), kokplatta, anslutning uteluft, skorsten.
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Hur mycket vill 
du se av elden?
Många, många Contura-ägare uppskattar sin 
kamin för en alldeles speciell egenskap: 
Den visar mycket av elden. Stora frontglas 
och generösa sidoglas gör att elden syns 
från (nästan) alla håll. Håll utkik efter vår symbol 
för eldsynlighet! Den vägleder hur mycket 
modellen visar av elden.

Med 
vridplatta 
kan elden 
synas 360°

Frontglas 
med stora 
sidoglas.

Frontglas 
med smala 
sidoglas.

Endast 
frontglas.

DET FINNS 
MÅNGA 

TILLBEHÖR TILL 
VÅRA KAMINER
Läs mer på sid 72
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