
Welkom in een 
warm huis

productoverzicht



2



Niets is knusser dan een 
heerlijk warm vuurtje. 
in streken waar ze een 
herfst, een winter en een 
lente kennen, weet eigenlijk 
iedereen dat wel. Maar de 
warmte van het vuur is meer 
dan alleen gezellig, meer dan 
een bron van geborgenheid 
en verbondenheid. het is 
ook een slimme en moderne 
oplossing, die verstandig met 
uw middelen en die van de 
natuur omgaat.
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contura maken we 
voor mensen met oog 
voor een goed design, 
handige functies en 
een grote keuzevrijheid. 
daarom is contura in vele 
varianten verkrijgbaar: 
vrijstaande kachels, 
inzetten, Wandhaarden en 
tegelkachels. Wij maken 
haarden en kachels voor 
mensen die kiezen met hun 
hart én met hun hoofd.
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contura 556

contura 11S

contura 35t
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Kwaliteit in je leven, daar 
gaat het gewoon om.
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drukfouten voorbehouden.

vrijStaaNde KachelS 12-35

 houtkachels 12-19
    Gemaakt van robuust plaatstaal en gietijzer. door 

de royale ruiten is het vuur goed zichtbaar en licht 
de ruimte fraai op. het convectiesysteem zorgt voor 
een effectieve spreiding van de warmte. 

 Speksteenkachels 20-26
  door het warmtevasthoudende speksteen is de 

kachel een fraaie en bijzonder effectieve warmte-
bron. Bij bepaalde modellen is bovendien een extra 
warmtemagazijn met olivien weggewerkt onder het 
speksteen voor nog meer effectiviteit.

 Kachels met tegelbekleding 28-31
  de speciaal vervaardigde tegels geven de kachel 

een bijzonder fraaie uitstraling. Kachels met tegel-
bekleding worden vooral op het europese vaste-
land gebruikt, wat natuurlijk zijn weerslag heeft op 
de uitstraling.

 Gietijzeren kachels 32-35
  een klassieke warmtebron die gebruik maakt van 

stralingswarmte. Sommige modellen zijn voorzien 
van een eenvoudig convectiesysteem. 

teGelKachelS 36-43
Klassieke en efficiënte warmtebron met een magazijn 
van olivien 
om de warmte op te slaan, ook als het vuur allang ge-
doofd is.

WaNdhaardeN eN iNzetteN 44-51
contura wandhaarden slaan de warmte bijzonder goed
op en worden geleverd in bouwpakketten voor een 
eenvoudige en soepele installatie.

 inbouwhaarden 51
  Maak van uw ingemetselde haard een effectieve 

warmtebron.  
Met de geheel of gedeeltelijk van gietijzer vervaar-
digde contura-inbouwhaarden is het vuur goed 
zichtbaar. 

techNieK eN afMetiNGeN 54-55

inhoud

Kwaliteit in je leven, daar 
gaat het gewoon om.
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denkt u erover om een kachel of haard te 
kopen? dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
in deze catalogus vindt u een presentatie van 
allerlei soorten kachels en haarden. daar zit 
zeker ook voor u een warme vriend voor het 
leven bij. Welke contura u ook kiest, u krijgt al-
tijd een eff ectieve warmtedistributie waarmee u 
voor blije gezichten zorgt en geld bespaart op 
de energierekening. contura is in allerlei forma-
ten verkrijgbaar, van de kleine kachel voor een 
zomerhuisje tot majestueuze exemplaren voor 
een zaal. en alles wat daartussen zit.

zo kiest u een warme vriendschap 
voor het leven

verschillende typen
voor hoeveel warmte moet de kachel of haard 
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 eff ectiever 
moet worden? Wilt u een nieuwe wandhaard, 
maar hebt u geen gemetselde schoorsteen? 
Wij hebben voor alle wensen een oplossing. Wij 
maken onderscheid tussen vrijstaande kachels 
van diverse materialen, inzetten en wandhaar-
den en tegelkachels. verderop in deze brochu-
re kunt u meer lezen over hun eigenschappen 
als het gaat om de warmteopslag.

de keuze van het design
de kachels en haarden van contura worden 
erg gewaardeerd omdat het vuur zo goed 
zichtbaar is. hierdoor zijn diverse 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. 

de grote ruiten zitten in kachels, inzetten en 
tegelkachels in allerlei vormen; rond, hoekig, 
hoog, laag, smal. Kijk er maar eens goed naar! 
We weten zeker dat er ook voor u een favoriet 
tussen zit.

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.

zo kunt u bijvoorbeeld zelf een keuze maken 
met betrekking tot kleur, diverse bovenkanten, 
deur, houtvak, bakoven, warmteplaat, ventilator, 
warmtemagazijn, klep, aansluiting voor externe 
luchttoevoer, vloerbescherming en nog veel 
meer. alle accessoires worden natuurlijk ver-
vaardigd door contura voor contura en sluiten 
perfect aan bij de kachels.

SpeKSteeN 
zorGt voor eeN

uitSteKeNde
WarMteopSlaG
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1 Goed zicht op het vuur. Veel modellen 
van Contura hebben royale 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 kachels van Contura 
hebben een rendement tot wel 81%. Tegelka-
chels hebben een rendement van maar liefst 
87%.

4 Zweeds product met garantie. De 
houtkachels 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 kachel of haard.

5 Clean Burning System. De verbran-
dingslucht wordt tot zeer hoge temperatuur 
verwarmd en wordt langs de binnenkant van 
het glas geleid, waardoor roetvorming wordt 
voorkomen. Hierdoor is het vuur altijd zicht-
baar in de ruimte.

6 Krachtige convectie. De koele kamer-
lucht wordt aan de onderkant van de kachel 
naar binnen gezogen, wordt daar verwarmd 
en stijgt vervolgens op. Slechts een paar mi-
nuten later stroomt de warme lucht de ruimte 
in.

7Met Nordic Swan en CE-keurmerk. De 
meeste Contura-producten zijn gecertifi-
ceerd volgens het kwaliteitskeurmerk van SIS 
Miljömärkning AB, de Nordic Swan. Stuk voor 
stuk zijn ze voorzien van een CE-keurmerk, 
uw garantie voor een veilig product. 

8 Eenvoudig in het gebruik. Contura-pro-
ducten zijn voorzien van één exact werkende 
vermogensregeling. Daarmee kan de verbran-
ding heel eenvoudig en nauwkeurig worden 
afgesteld. Deur, rooster en aslade zijn ook 
makkelijk bereikbaar. 

9 Flexibel. Contura is in vele varianten en 
modellen verkrijgbaar. 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 Ventilator en warmteopslag. Voor een 
verwarming met maximale efficiëntie kunt u 
bij diverse Contura-modellen kiezen voor een 
ventilator en voor verschillende eigenschap-
pen als het gaat om de warmteopslag.

11 Vele accessoires. Kies voor één of 
meer accessoires, zoals een bakoven, warm-
tevak, uittreklade of een vloerbescherming 
van plaatstaal of glas. Zowel houtkachels als 
ronde tegelkachels kunnen midden in de 
ruimte worden geplaatst.

11 eigenschappen van een goede 
haard of kachel
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vrijstaande kachels
Vrijstaande kachels van Contura zijn verkrijgbaar in diverse model-
len en formaten. Om de keuze wat eenvoudiger te maken, hebben we 
de kachels onderverdeeld in vier groepen: houtkachels, speksteen-
kachels, kachels met tegelbekleding en gietijzeren kachels. Op de 
volgende pagina’s krijgt u een aantal modellen en varianten voor elke 
groep te zien. In de brochure Vrijstaande houtkachels vindt u alle pro-
ducten uit de groep. De brochure is verkrijgbaar bij uw dealer. Natuur-
lijk kunt u op www.handol-contura.nl meer lezen over onze kachels.

Hoe groot is het oppervlak dat de kachel moet verwarmen? Hoe ziet 
de ruimte eruit waar de kachel moet komen te staan? Dat zijn bepa-
lende factoren voor wat betreft de grootte van de verbrandingskamer, 
de verwarmingscapaciteit en het formaat van de kachel zelf.

Als u duidelijk voor ogen hebt wat er precies aansluit bij uw wensen, 
komt het allerbelangrijkste:
het kiezen van de oogstrelende kachel die nog vele jaren de beste 
vriend van uw huis gaat worden.

Misschien is het een prettig idee dat veel accessoires later nog kun-
nen worden vervangen of toegevoegd, mocht u dat willen. 

Houtkachels 
Pagina 12-19

Speksteenkachels
Pagina 20-26

Kachels met 
tegel bekleding
Pagina 28-31

Gietijzeren kachels
Pagina 32-35
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alle iNforMatie 
over oNze Ka-
chelS iS te viN-

deN op 
www.contura.eu

hoeveel vuur wilt 
u zien?
heel veel contura-eigenaren waarderen hun 
kachel om één heel bijzondere eigenschap: 

het vuur is zo goed zichtbaar. door grote 
voorruiten en royale zijruiten is het vuur van 
(bijna) alle kanten te zien. houd ons symbool 
voor de vuurzichtbaarheid goed in de gaten! 
daarmee wordt aangegeven hoe goed het 
vuur zichtbaar is bij het betreff ende model.

Met 
draaiplateau 
is het vuur 
zichtbaar in 
een straal 
van 360°

voorruit 
met grote 
zijruiten.

voorruit 
met smalle 

zijruiten.

alleen voor-
ruit.
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contura 590
Bij de contura 590 zitten de verbran-
dingskamer en gietijzeren deur met 
ruit extra hoog. hier is de contura 590 
aan de achterkant op een schoor-
steen aangesloten. 
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contura 32
door het getinte spiegelglas aan de zijkanten krijgt dit 
model een extra dimensie. het vuur verlicht de hele 
kamer en wordt een prachtige blikvanger.

contura 450
zachte lijnen en grote ruiten laten het vuur prominent 
naar voren komen. verkrijgbaar in zwart, wit en grijs.

contura 32a
combineer spiegelglas met aluminium zijkanten en u 
krijgt een schitterend meubelstuk waar ook nog eens in 
gestookt kan worden!

contura 450t
in de kachelkap ingebouwde speksteenplaten zorgen 
urenlang voor een aangename warmte. verkrijgbaar in 
zwart, wit en grijs.
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contura 510
een echte favoriet! ons basismodel is makkelijk te plaatsen 
en verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen. de schoorsteen 
kan boven of aan de achterkant worden aangesloten.

contura 550a
de zijkanten en bovenplaat van aluminium of roestvrij staal 
geven de kachel een moderne uitstraling. een opvallende, 
stoere kachel.

contura 550
Winnaar in de vermogensklasse bij de meest recente houtka-
cheltest van het zweedse magazine råd & rön! Bovendien is 
het vuur door de zijruiten extra goed zichtbaar.

Nordic Swan-keurmerk
contura is gecertifi ceerd volgens het kwaliteitskeur-
merk van SiS Miljömarkning aB, de Nordic Swan.

Bij houtkachels met het Nordic Swan-keurmerk wor-
den zware eisen gesteld aan zowel de productie als 
het gebruik. daardoor kan het product worden gerecy-
cled zonder dat er giftige stoff en worden verspreid.

een kachel met het Nordic Swan-keurmerk is co2-
neutraal doordat de bij een eff ectieve verbranding 
van bio-energie gevormde koolstofdioxide in dezelfde 
mate weer wordt opgenomen via de groei van nieuwe 
bomen.

op veiligheid getest
het ce-keurmerk vormt een belangrijk onderdeel van 
de europese productwetgeving en heeft o.a. betrek-
king op bouwproducten, machines en speelgoed. het 
ce-keurmerk geeft aan dat het product aan de be-
langrijkste eigenschap voldoet, namelijk de veiligheid. 
alle door contura en premodul gemaakte producten 
hebben het ce-keurmerk.

vijf jaar garantie
als u een complete kachel of haard van contura koopt, 
krijgt u altijd een fabrieksgarantie van vijf jaar. Boven-
dien zijn een goede service en de beschikbaarheid 
van reserveonderdelen tijdens de hele levensduur van 
de kachel gegarandeerd.
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contura 556
de forse zijruiten brengen het gevoel van open vuur meer tot 
leven. u kunt nu overal, van de bank tor aan de eettafel, van 
het vuur genieten. 

contura 580W
ons populaire model dat tegen een wand wordt geplaatst. 
zorgt voor een zwevende en levende vuurplaats. verkrijgbaar in 
verschillende varianten, incl. wandbeslag.

contura 580
het zuilmodel met de lage zuilpoot. Bovenplaat van gietijzer, 
speksteen of staallamellen. 

contura 570
de zijkanten en de bovenkant van gehard glas geven de kachel 
een exclusieve en discrete uitstraling. verkrijgbaar in grijs of 
zwart met fraaie staalgrijze of zwarte glasbekleding.
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contura 585
een beetje hoger en wat statiger. Met de hoge zuil en 
een draaiplateau komt het vuur nog beter tot zijn recht.

contura 586
de grote zijruiten brengen het gevoel van open vuur 
meer tot leven. u haalt het vuur als het ware de kamer in.

Goed om te weten
vermogen
het vermogen wordt aangegeven in kW (kilowatt) 
en staat voor de warmte die de kachel op een 
bepaald moment afgeeft. hoe harder u stookt, hoe 
groter het verwarmingsvermogen. een elektrisch 
element levert normaal gesproken een vermogen 
van 1 kW. Bij een saunaverwarming die op vol ver-
mogen draait, is dat ca. 5 kW.

afgegeven energie
als de kachel 10 uur lang een vermogen heeft van 
4 kW, is er 40 kWh (kilowattuur) aan energie afge-
geven aan de woning.

rendement
de verhouding tussen de nuttig geleverde en toe-
gevoerde energie binnen een systeem. hoe hoger 
het rendement (0-100%), hoe beter de houtkachel 
gebruik maakt van de toegevoerde energie in de 
vorm van verbrand hout. een op hout gestookte 
kachel heeft normaal gesproken een rendement 
van ca. 50-70%. de meeste contura-modellen heb-
ben een rendement van meer dan 70%.

verbrandingslucht
om tot een eff ectieve verbranding te komen, vindt 
bij veel contura-modellen de toevoer van lucht in 
meerdere stappen plaats. eerst wordt de primaire 
lucht aan het brandstofbed toegevoegd. Bij be-
paalde modellen wordt deze lucht via de glazen 
oppervlakken geleid, wat de kans op roetvorming 
tot een minimum beperkt. vervolgens wordt de 
secundaire lucht aangevoerd via een verdeler in 
de achterplaat van de kachel. op die manier krijgt 
de kachel nooit te weinig zuurstof, maar brandt hij 
altijd op een schone en eff ectieve manier. clean 
Burning System

p-keurmerk
het p-keurmerk wordt verstrekt door het zweedse 
nationale test- en onderzoeksinstituut. een kachel 
met p-keurmerk heeft extra nauwkeurige produc-
tiecontroles doorlopen, voldoet aan extra strenge 
milieu-eisen en kan op elk vermogen even schoon 
stoken. het p-keurmerk is dus ook een soort kwali-
teitsgarantie en geeft aan dat de kachel een hoog 
rendement heeft met een laag houtverbruik.

Met het draai- 
plateau Bepaalt u 
zelf de richtiNG!
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contura 650
in het warmtevak van speksteen of staal houdt u de 
koffie of thee lekker warm. hoge glazen deur en dis-
creet weggewerkte regeling. 

contura 655a
Kies voor een kachel met roestvrijstalen of aluminium 
zijkanten die helemaal bij uw keuken past. als alter-
natief voor het warmtevak kunt u ook kiezen voor een 
bakoven. 

contura 655
door de zijruiten komt het schijnsel van het vuur goed tot 
zijn recht. Met de handige uittreklade houdt u aanste-
kers, aanmaakhout en veiligheidshandschoenen goed 
op orde. u kunt kiezen uit verschillende bovenplaten, een 
bakoven, een warmtevak of een convectiefront. 

contura 685
een wat groter zuilmodel dat kan worden gecombineerd 
met een bakoven in plaats van een warmtevak. Kies voor 
een bovenplaat van gietijzer, speksteen of staallamellen.
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contura 780
Breng het vuur omhoog met een zuil! 
dit model kan ook worden gemon-
teerd op een draaiplateau en midden 
in een ruimte worden geplaatst.

Nieuw!

Nieuw!
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contura 750a
de met aluminium beklede zij- en achterkanten maken 
van de kachel een bijzonder fraaie blikvanger.

contura 750
Geef het vuur de ruimte, ook al is er daar niet veel van! 
door de grote ruiten laat het vuur de hele kamer oplich-
ten.

tijd voor het vuur 
van een nieuwe 
generatie
Met de contura 700 stappen wij een nieuw 
decennium binnen. voor de geheel nieuwe, 
moderne vormgeving van deze fraaie kachel 
tekenden de designers van het zweedse Myra. 
een hoog geplaatste verbrandingskamer en 
zeer royale ruiten maken de kachel tot het bran-
dende hart van het huis, waar hij ook staat. 

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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contura 880
Met deze kachel op een zuil komt het vuur als het 
ware de ruimte in en is het nog beter te zien. Met 
een draaiplateau (optie) kan de kachel traploos alle 
kanten opgedraaid worden.

Nieuw!

Nieuw!
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contura 850
dankzij de grote zijruiten is het vuur nog beter te zien. een 
topplaat van zwartgetint glas geeft een extra moderne touch.

contura 810
het basismodel uit de serie is verkrijgbaar in grijs en zwart met 
een grote ruit in de deur. het houtvak is standaard en op alle 
modellen kan de schoorsteen bovenop of aan de achterkant 
worden aangesloten.

een grote kachel 
van compact 
formaat
de contura 800 is geïnspireerd op de 
beroemde superellips. de vorm maakt deze 
kachel compact en gezellig. hij is slechts 36 cm 
diep en 46 cm breed waardoor hij ook in kleine 
ruimten makkelijk te plaatsen is.

dankzij de mooie vorm hebben wij royale ruiten 
kunnen plaatsen, zonder de effectiviteit in de 
verbrandingskamer te verslechteren. de contura 
800 is een echte kleine grootheid!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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zo Blijft de
WarMte laNGer 

haNGeN

Speksteenkachels: 
voor langdurige, 
maximale warmte
Speksteen is een mooie, geaderde steensoort met 

een zeer goede warmteopslag. tijdens het stoken 

wordt de steen warm, waarna hij langzaam afkoelt als 

het vuur gedoofd is. zo wordt urenlang opgeslagen 

warmte afgegeven. als u nog meer verwarmingsver-

mogen uit uw kachel wilt halen, kiest u voor een venti-

lator. die geeft een extra draai aan de warmte die zich 

van ruimte naar ruimte verspreidt. 

als u meer wilt weten over al onze speksteenkachel s, 

kunt u kijken op www.handol-contura.nl of in de 

brochur e “vrijstaande houtkachels”, die in de winkel 

verkrijgbaar is.
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coNtura 35t

23

s
pe

ks
te

en
k

a
c

h
el

s



contura 26t, laag
de royale ruit zorgt ervoor dat het vuur in 
de hele ruimte goed te zien is. voor extra 
effectiviteit bij de warmtedistributie kunt u 
de speksteenkachel prima combineren 
met een ventilator.
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