
Contura
  
Kip-dreje med 3-lags  
glas

Historisk arkitektur

Den indadgående kip-dreje løsning - energi, komfort og sikkerhed
Contura er produktserien af indadgående kip-dreje vinduer og døre i den 
vedligeholdelsesfri konstruktion træ-aluminium.
Contura nvendes især til etagebyggerier, svalegange og franske altaner. 

Kip-dreje funktionen giver både mulighed for at rengøre ruden indefra, 
fri passage foran, og gør det nemt at sikre en god udluftning af hjem-
met med stor sikkerhed på de højere etager.

Contura er designet med Nation IC’s udvendige  profilering og giver der-
for mulighed for utallige kombinationer med den udadgående søsterse-
rie.

Gratis sikkerhedspakke
Vores solide, kvalitetsbeslag er med til at gøre vores vinduer og døre 
yderst modstandsdygtige overfor uindbudte gæster. I alle Idealcombi’s 
produktserier er ruderne limede. 

Alle vinduer og døre i Contura er som standard forsynet med indbruds-
hæmmende beslag og sikkerhedsslutblik. 

Få mere at vide om Contura og sikkerhedspakken i vores salgsafdeling.
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Contura er konstrueret med en 3-lags energirude og dobbelt tætningslag. Det giver bo-
ligejere i etageejendomme rige muligheder for at energioptimere facaden i forbindelse 
med vinduesudskiftning og dermed spare både på varmeregning og CO2-udslippet.

FSC®-certificeret træ
Den indvendige karm- og rammedel i Contura er konstrueret med minimum 60% FSC-cer-
tificeret kernetræ i alle overflader og false uden for tætningsplanet. 

Smuk og glat aluminiumsprofil
Træet i Contura er desuden beskyttet af den udvendige og pulverlakerede aluminiums- 
skærm, der både forlænger levetiden for vinduet, er vedligeholdelsesfri og sikrer en smuk 
og glat overflade i mange år.
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DET HURTIGE OVERBLIK
• Udvendigt design som i Nation

• Standard 3-lags glas

• Kip-dreje funktion med flere  
åbningsmuligheder

• Kan rengøres indefra og giver derfor stor sik-
kerhed i etagebyggerier

• Vedligeholdesfrie udvendige overflader 

• Flot, glat og elegant udvendig aluskærm

• Fingerskarret og knastfrit kernetræ

• 10 års garanti
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