The Contura app
Går du i kamintankar och har svårt att välja? Med vår app kan du se vilken
kaminmodell från Contura som passar bäst i ditt hem. Välj kamin, ta en bild i ett
rum, spara bilden och ta med till närmsta kaminbutik. Du kan även välja att
placera kaminen i en befintlig bild. Dela dina bilder med vänner och hitta all
produktinformation du behöver. I appen finns även alla våra återförsäljare
listade och du ser de som ligger närmast dig i kartfunktionen.
Du får alltid uppdaterad information om våra produkter och aktuella kampanjer.
Det är bara att sätta igång!
Fota kamin
Välj kamin och ta en bild direkt i ditt rum eller använd en befintlig bild. Spara
bilden i fotogalleriet.
Kampanjer
Aktuella kampanjer och erbjudanden
Produkter
Detaljerad information om våra produkter och var du hittar närmsta
återförsäljare. Här hittar du också kontaktuppgifter.
Sociala medier
Dela dina bilder på Facebook och visa dina vänner

Vi gillar värme och mys hemma!
Tack för att du vill använda vår Contura app! Nu är det bara att sätta igång och
se vilken eldstad som passar bäst hemma hos dig.
Ta en bild och dela med dina vänner. När du bestämt vilken modell du gillar
bäst, hittar du enkelt närmaste återförsäljare. Glöm inte att ta med dina bilder!
Lycka till!

Så här gör du för att fota din kamin
 Byt till önskad kamin genom att trycka en gång på kaminen i foto vyn.
 Du kan enkelt flytta kaminen i foto vyn genom att hålla fingret på
kaminen i 2 sekunder.
 Använd skjutreglaget längst ner för att passa in kaminen i rummet. För at
få så realistisk storlek på kaminen som möjligt, så ska stödlinjen för
takhöjd precis nå upp till ditt innertak.
 Du kan enkelt ändra din takhöjd genom at trycka på inställningar
(kugghjulet). Under inställningar kan du även byta kamin eller välja om
du vill placera kaminen i en äldre bild som du har på din telefon

Välkommen hem till värmen
Contura är helsvenskt! Tillverkningen sker i Markaryd i Småland. Våra eldstäder
säljs över hela Europa och uppskattas för sin tidlösa design, effektivitet och
höga kvalitet.

