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Contura 500 Style 

Folklig favoritkamin i ny stilren kostym 
Conturas 500-serie är sedan många år en svensk storfavorit bland kaminer med sin höga 
kvalitet, klassiska look och CO2-neutrala eldning. Nu kommer uppföljaren Contura 500 
Style. Med renare uttryck och en stor lucka i glas ger den ett lätt och modernt uttryck. I 
botten ligger samma svenska ingenjörskonst som tidigare men med förbättrade 
funktioner. 

Modernt hem – eller gammalt vackert sommarhus. Contura 500 Style är som en kameleont och 
går att få i en rad utföranden. Grunden är klassiska Contura 500-serien, Sveriges mest sålda 
kamin. Serien är uppskattad för egenskaper som effektiv förbränningsteknik, miljömärkt 
vedeldning och flexibla utföranden. Contura i Markaryd i Småland kombinerar traditionell svensk 
ingenjörskonst med modern design och miljötänk och är i dag marknadsledande på sitt område.  

Contura 500 Style smälter in i de flesta hem med sitt rena uttryck. Luckan i glas ger ett lätt och 
modernt intryck och designen är ren vilket gör kaminmodellen flexibel. Jämfört med den 
klassiska Contura 500-serien är toppen tunnare, spjäll och handtag är mer integrerade i kaminens 
front och en rad extra funktioner gör att kaminen lätt får en personlig stil. Kanske extra snurr på 
fläkten eller en kokplatta på toppen? Generösa sidoljus gör att elden syns fint från flera håll och 
vill man ge elden ett extra lyft väljer man att montera kaminen på en pelare. En nyhet många 
definitivt kommer att uppskatta är att handtagen inte längre blir varma vilket gör att den nu kan 
öppnas utan handskar. Toppen finns att få i gjutjärn, täljsten eller glas. 

– Det är häftigt att en kamin kan vara älskad i så många år, och ändå följa med sin tid. Contura 
500-serien hittar hela tiden vägen till nya hem, och vi tror att den uppdaterade Contura 500 Style 
kommer att hitta sin plats i många hem, säger Catharina Björkman, 
marknadskommunikationschef på Contura. 

För högupplösta bilder och mer information, läs mer på www.conturanewsroom.com 

För mer information, vänligen kontakta: 
Catharina Björkman, marknadskommunikationschef Contura, tfn 070 190 04 26, 
catharina.bjorkman@contura.se  
Karin Pontén, Vår pr-byrå, tfn 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se  
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