The Contura app
Går du med brændeovnstanker, og har du svært ved at vælge? Med vores app
kan du se, hvilken brændeovnsmodel fra Contura der passer bedst i dit hjem.
Vælg en brændeovn, tag et billede i et rum, gem billedet, og tag det med til din
nærmeste brændeovnsforhandler. Du kan også vælge at placere brændeovnen
på et eksisterende billede. Del billederne med dine venner, og find alle de
produktoplysninger, du har behov for. I appen finder du også en liste med alle
vores forhandlere, og du kan se dem, der ligger tættest på dig med
kortfunktionen.
Du får altid opdateret information om vores produkter og aktuelle kampagner.
Det er bare at gå i gang!
Fotografer brændeovn
Vælg en brændeovn, og tag et billede direkte i dit rum, eller brug et
eksisterende billede. Gem billedet i fotogalleriet.
Kampagner
Aktuelle kampagner og tilbud
Produkter
Detaljerede oplysninger om vores produkter, og hvor du finder nærmeste
forhandler. Her finder du også kontaktoplysninger.
Sociale medier
Del dine billeder på Facebook , og vis dem til dine venner.
For yderligere information om os, gå ind på www.contura.eu

Vi elsker varme og hygge i hjemmet!
Tak fordi du vil benytte vores Contura-app! Nu er det bare at komme i
gang og se, hvilken brændeovn der passer bedst hjemme hos dig.
Tag et billede, og del det med dine venner. Når du har besluttet dig for,

hvilken model du bedst kan lide, finder du let den nærmeste forhandler.
Glem ikke at tage dine billeder med!
God fornøjelse!

Sådan gør du for at fotografere din brændeovn
 Skift til den ønskede brændeovn ved at trykke en gang på
brændeovnen i fotovisningen.
 Du kan let flytte brændeovnen i fotovisningen ved at holde fingeren
på brændeovnen i 2 sekunder.
 Brug skydereguleringen forneden for at få brændeovnen til at passe
til rummet. For at få så realistisk en størrelse på brændeovnen som
muligt skal støttelinjen for loftshøjde nå nøjagtigt op til dit loft.
 Du kan let ændre din loftshøjde ved at trykke på indstillinger
(tandhjulet). Under indstillinger kan du også skifte brændeovn eller
vælge, om du vil placere brændeovnen på et ældre billede, du
allerede har på din telefon.

Velkommen hjem til varmen
Contura er svensk hele vejen igennem! Fremstillingen sker i Markaryd i
Småland. Vores brændeovne sælges overalt i Europa og værdsættes for
deres tidløse design, effektivitet og høje kvalitet.

