Tradition i utveckling sedan 1927

Utekök
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NYHET

Topp 5+Underdel 16, Låda

Topp 4 + Underdel 16, Skåp

Topp 4 svart granit + Underdel 16 Basic

Mått L:1600xB:665 H: 900

Mått L:835xB:665 H: 900

Contura Steels svensktillverkade utekök är i

rostfritt stål och går i standardutförandet att

få med diskho, kran samt en infälld kvalitetsTopp 1

Topp 1 granit

grill antingen en kolgrill med gjutjärnsgaller

eller en gasolgrill. Stativet är försett med hjul
på ena sidan samt handtag på den andra för

Topp 1

Topp 1 granit

att lätt kunna flyttas. Kranen har en Gardena
koppling för enkel anslutning till trädgårdsUnderdel 16, Basic + Topp 1

slangen. Det är enkelt att skapa ditt eget
Topp 2

Topp 2 granit

utekök utifrån våra standardmoduler.
1. Välj topp

Underdel 8, Basic + Topp 1
Topp 2

Topp 2 granit

Det finns elva toppar och två olika längder att
välja mellan, och du väljer om du vill ha med
eller utan kolgrill, gasolgrill eller gasolspis
Topp 3 (Kolgrill)

Topp 3 granit (Kolgrill)

samt med eller utan vask. Topparna går även
att få i svart granit.
2. Välj underdel

Topp 3 (Kolgrill)

Topp 3 granit (Kolgrill)

Underdelarna finns i tre varianter med eller
Underdel 16, Låda + Topp 2

Topp 4 (Kolgrill)

Topp 4 granit (Kolgrill)

utan låda alternativt skåp och görs i två

Underdel 8, Skåp + Topp 2

längder för att passa topparna.
3. Välj tillbehör

Du kan göra ditt utekök mer personligt

genom en rad tillval. Du kan till exempel
Topp 5 (Gasolgrill)

Topp 5 granit (Gasolgrill)

Topp 5 (Gasolgrill)

få valfri text utskuret i sargen, kanske ditt

namn, du kan lägga till sidobord eller en hylla
för utökad arbetsyta, lägga till vask eller

gasolplatta i sidobordet eller varför inte installera en kylbox. Ditt utekök blir unikt och får

en personlig touch anpassat för dig och dina
Underdel 16, Skåp + Topp 4
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Topp 6 (Gasolgrill)

Topp 6 granit (Gasolgrill)

önskemål.

Topp 7 med urtag för gasolhäll
Gasolhäll ingår ej
Underdel 8, Låda + Topp 7
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Svenskt utekök
skräddarsytt efter
dina önskemål
Hur ser din ideala grillplats ut om du fick
önska? Räcker det med en grill eller vill du
också ha en avställnings- och arbetsyta?
Kanske en vask med rinnande vatten för att
skölja av grönsakerna och en kokplatta för
potatisen? Det kan vara praktiskt med lådor
och skåp att förvara kol och andra grillattiraljer i och en hylla att ställa kryddorna
på. Kylbox för ölen och det vita vinet kan ju
också vara trevligt att ha. Vill du ha
möjlighet att laga mat i uterummet eller
orangeriet? Vi löser plats för din gasolspis i
ditt utekök. Oavsett vilka önskemål du har
kan du med Contura Steels eleganta
moduler bygga upp ditt eget kompletta
utekök så att det passar just dig och dina
önskemål. När du väljer ett utekök från oss
så får du inte enbart ett utekök, du får en
bit svenskt hantverk tillverkad för hand i
Blekinge och gjord av de bästa materialen
som finns att tillgå.

Bygg vidare

Genom att kombinera uteköks-modulerna
tillsammans med hörn-förbindningar och
sidobord, som du enkelt kopplar ihop med
varandra, skapar du enkelt och flexibelt
ditt eget skräddarsydda utekök. Utnyttjar
du dessutom möjligheterna att förlänga
bänkskivorna eller måttbeställa uteköket
efter helt egna mått blir möjligheterna
nästintill obegränsade till att skapa ditt
eget drömkök.

Bilden visar:
Topp 5 + underdel 16, Låda, Topp 7 + underdel 8, Skåp
Sidobord, Sidobord med ho, Hörnförbindning

400 mm

1600 mm
Tillval
Hörnförbindning

Förläng
uteköket
2400 mm

Avställningshylla
835x200
Art nr. 89003019

Hörnförbindning
665x665x180
Art nr. 89003013

Tillval
Sidobord

Exempel på hur du kan skapa ditt egna
drömkök genom att använda ett sidobord och
hörnförbindning som man enkelt kopplar
ihop med uteköket. Möjligheterna är många,
har du egna önskemål så tveka inte att höra
av dig till oss för en offertförfrågan.

Sidobord med insvetsad
vask och kran
665x400x180
Art nr. 89003014
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Sidobord med infälld gasolplatta (Effekt 4 kW)
665x400x180
Art nr. 89003012

Sidobord
665x400x180
Art nr. 89003010

1600 mm

Höjd 900 mm
665mm
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KOMBINATIONER OCH ARTIKELNUMMER
UTEKÖK 1600

5 ÅRS

GARANTI
Kylbox
Passar endast till underdel
låda. Kyleffekt: Upp till 30°C
under rumstemperatur.
Nettovolym: 31 liter.
Typ (elförsörjning):
Bilbatteri (12V)/strömförsörjning
(230V)/Gasflaska
Art nr 90480

Topp
1600

Underdel
1600

Art.
nr.

Underdel
800

Art.
nr.

Topp 1		

Underdel 16 Basic

89801

Topp 2		

Underdel 16 Basic

89802

Topp 1		

Underdel 8 Basic

88801

Topp 2		

Underdel 8 Basic

Topp 3		

Underdel 16 Basic

88802

89803

Topp 3		

Underdel 8 Basic

Topp 4		

88803

Underdel 16 Basic

89804

Topp 5		

Underdel 8 Basic

88805

Topp 5		

Underdel 16 Basic

89805

Topp 7		

Underdel 8 Basic

88807

Topp 6		

Underdel 16 Basic

89806

Topp 1		

Underdel 8 Skåp

88901

Topp 1		

Underdel 16 Skåp

89901

Topp 2		

Underdel 8 Skåp

Topp
800

88902

Underdel 8 Skåp

88905

Topp 2		

Underdel 16 Skåp

89902

Topp 5		

Topp 3		

Underdel 16 Skåp

89903

Topp 7		

Underdel 8 Skåp

88907

Topp 4		

Underdel 16 Skåp

89904

Topp 1		

Underdel 8 Låda

88701

Topp 5		

Underdel 16 Skåp

89905

Topp 2		

Underdel 8 Låda

88702

Topp 6		

Underdel 16 Skåp

89906

Topp 5		

Underdel 8 Låda

88705

Topp 1		

Underdel 16 Låda

89701

Topp 7		

Underdel 8 Låda

88707

Topp 2		

Underdel 16 Låda

89702

Topp 3		

Underdel 16 Låda

89703

Topp 4		

Underdel 16 Låda

89704

Topp 5		

Underdel 16 Låda

89705

Topp 6		

Underdel 16 Låda

89706

Mått L:1600xB:665xH:900

Mått L:835xB:665xH:900

Vid beställning av topp i granit, ange

”granit” efter önskat artikelnummer.

På www.conturasteel.se hittar du priser
och din återförsäljare.

TILLBEHÖR UTEKÖK
Art.
nr.

Gasolskydd i rostfritt
450x315
Art nr 89003017

Hörnförbindning

89003013

Sidobord

89003010

Sidobord med infälld gasolplatta (Effekt 4 kW)

89003012

Sidobord med insvetsad vask och kran

89003014

Skydd för gasolflaska (P5)

89003017

Avställningshylla

89003019

Lågtrycksregulator

Egen logo/namn
Art nr 89051

Topp 1-6 erbjuder
vi även i svart granit.

90405

Varmvattenberedare (Oras) monterad

Beredningsbräda/
serveringsbricka i
odlad teak BP34
345x515 mm
Art nr 8206001

UTEKÖK 800

89009030

Egen logo/namn

89051

Kylbox (Passar endast till underdel låda)

90480

Beredningsbräda 345x515

8206001

Skärbräda (Rund)

0343501

Trådkorg

0343701

Väderskydd 8, 900x700x950

89009012

Väderskydd 16, 1700x700x950

89009010

Väderskydd XL 2100x700x950

89009015

Väderskydd XXL 2500x700x950

89009017

UTSTÄLLNING
MÖRRUM
Skärbräda i teak BR 38
Art nr 0343501
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Trådkorg, vit
plastbelagd tråd
TR 38
Art nr 0343701

Väderskydd 8
Art nr 89009012

Väderskydd 16
Art nr 89009010

Väderskydd XL
Art nr 89009015

Väderskydd XXL
Art nr 89009017

Fabriksvägen 39
Rostfritt sortiment
För bokning av besök,
tel 0456-485 00

Prislista
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unika exemplar efter önskemål. Det ger oss en
naturlig bredd i både kapacitet och kompetens,
som i sin tur ger både flexibilitet och kontroll.
Självklart är vi ISO 9001-certifierade. Högt satt
integritet, etik och moral ser vi som grunden i
god professionalism och en anledning till att vi
finns, och funnits så länge. Vi sitter alla i
samma byggnad – från administration, via
produktion, till distribution. Det blir då nära
mellan fråga och svar, och vi kan enkelt bistå
med kunskap och kundservice.
Vi är en del av Mörrum, Blekinge, Sverige
och världen, och på alla dessa har vi en
inverkan. Vårt samhällsansvar är minst lika
viktigt för oss som alla andra delar av det vi
gör. Vi utvecklas och gör vardagliga val med det
i åtanke, och har därför också valt att certifiera
oss enligt ISO14001.

Knoester & Co 18-0096

Contura Steel har sedan 1927 har arbetat med
rostfritt. Tillverkningen är en tradition med en
historia på drygt 280 år, som hela tiden
fortsätter att utvecklas. Idag tar vi fram och
tillverkar utekök, disk- och tvättbänkar. I
morgon gör vi det säkert också, men lite
annorlunda, och lite bättre.
I blekingska Mörrum slutar svensk plåt från
svensk malm i en svensk produkt för att sedan
börja sitt liv i en tvättstuga, ett kök eller en
trädgård. Längs vägen håller vi koll – på varje
detalj, varje moment, och varje påverkan som
kedjan har på såväl produkt, som på miljö och
människor i dess närhet. Det är, för oss, vad
svensktillverkat innebär. För dig innebär det en
garanti för god kvalitet.
Vi tillverkar både ett brett sortiment
standard-diskbänkar och specialdesignade,

Contura Steel reserverar sig för produktförändringar.

Tradition i utveckling sedan 1927
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