The Contura app
Har du tenkt å skaffe deg en ovn, men synes det er vanskelig å velge? Med vår
app kan du se hvilken av Conturas ovnsmodeller som passer best hjemme hos
deg. Velg en ovn, ta et bilde i et rom, lagre bildet og ta det med til nærmeste
ovnsbutikk. Du kan også sette inn ovnen i et eksisterende bilde. Del bildene
dine med venner, og få tilgang til alt du trenger av produktinformasjon. I appen
finner du også en oversikt over samtlige forhandlere, og kartfunksjonen viser
deg hvem som er nærmest deg.
Du får alltid oppdatert informasjon om produkter og aktuelle kampanjer. Det er
bare å sette i gang!
Ta bilde av ovnen
Velg en ovn og ta et bilde av rommet eller bruk et bilde du har fra før. Lagre
bildet i fotogalleriet.
Kampanjer
Aktuelle kampanjer og tilbud
Produkter
Detaljerte opplysninger om produktene våre og hvor du finner nærmeste
forhandler. Her finner du også kontaktopplysninger.
Sosiale medier
Del bildene dine på Facebook, og vis dem fram til venner og bekjente.

Vi er glad i hjemmekos og -varme!
Takk for at du vil ta i bruk Contura-appen! Nå er det bare å sette i gang og
se hvilken ovn som passer best hjemme hos deg.
Ta et bilde og del det med venner og bekjente. Når du har bestemt deg for
hvilke modell du liker best, finner du enkelt nærmeste forhandler. Husk å
ta med bildene!
Lykke til!

Slik tar du bilde av ovnen din
 Bytt til ønsket ovn ved å trykke én gang på ovnen i fotovisningen.
 Du kan enkelt flytte ovnen i fotovisningen ved å holde fingeren på
ovnen i to sekunder.
 Tilpass ovnen til rommet ved hjelp av glidebryteren nederst. For at
ovnens størrelse skal bli så reell som mulig, skal hjelpelinjen for
takhøyde nå akkurat opp til taket.
 Du kan enkelt endre takhøyden ved å trykke på innstillingsknappen
(tannhjulet). I innstillingene kan du også bytte ovn eller velge å
plassere ovnen i et annet bilde du har lagret på telefonen.

Velkommen hjem til varmen
Contura er et heleid svensk selskap. Produksjonen foregår i Markaryd i
Småland. Ildstedene våre er i salg over hele Europa og er kjent for sin
tidløse design og høye effektivitet og kvalitet.

