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Contura Steel AB är ett privatägt bolag med rötter från 1735 som idag 
tillverkar och säljer diskbänkar och rostfria produkter

• Har rötterna från Olofströmsbruk som startades 1735 
och är sedan 1 september 2015 ett eget fristående bolag 

• Produktion, produktutveckling och försäljning i hyrda 
produktionslokaler på 4 500 m2 i Mörrum 

• Eget produksortiment bestående av bla diskbänkar, 
allbänkar, vattenlås och utekök

• Tillgång till varumärket Ifö för diskbänkar och allbänkar

• 20 anställda varav 16 kollektivanställda och 4 tjänstemän

• Försäljning 2015 43 MSEK, resultat 2,3 MSEK före skatt

• Säljer till grossister, byggvaruhus, kökstillverkare,
hustillverkare, inredningsbutiker, internet-handlare, etc
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http://conturasteel.se/om-oss/
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Verksamheten består av fyra produktgrupper som omfattar diskbänkar, 
allbänkar, utekök samt legotillverkning av rostfria produkter
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Heltäckande Infällnad Specialdiskbänkar

UtslagstrattAllbänkar Public steel

Disk-
bänkar

Tvätt-
stuga

diskhoar

Utekök Lego

Outdoor Kitchen

http://conturasteel.se/produkter/diskbankar/heltackande/
http://conturasteel.se/produkter/diskbankar/infallnad/
http://conturasteel.se/ritprogram/
http://conturasteel.se/produkter/allbankar/
http://conturasteel.se/produkter/allbankar/
http://conturasteel.se/produkter/legotillverkning/
http://conturasteel.se/produkter/diskbankar/infallnad/
http://conturasteel.se/produkter/utekok/
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Contura Steel ger kunden obegränsade möjligheter att anpassa och 
skapa en helt personlig diskbänk

Anpassad Standard
En billigare lösning där 
standardbänkens mått och 
hoarnas placering anpassas efter 
kundens unika mått och behov. 
Det går även att få uppvikt 
bakkant och rundade hörn
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Special
Olika kantprofil, mått och hoar. 
Eller bara en slät bänkskiva för en 
köksö eller arbetsyta. Görs i 
tjockare 1,25 mm plåt och kan 
göras i längder upp till 3,8 meter

Designa själv 
Kundunika produkter kan designas 
av kunden själv på Contura steels 
hemsida

http://conturasteel.se/produkter/diskbankar/mattanpassat/
http://ritprogram.conturasteel.se/
http://conturasteel.se/ritprogram/
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Våra riktlinjer plus vårt unika produktutbud ger bra förutsättningar för 
att vara en av de ledande diskbänkstillverkarna på svenska marknaden

Erbjudande till våra kunderna

• Kundservice
Kundservice sitter nära produktionen och kan lösa 
alla frågeställningar snabbt och flexibelt

• Svensktillverkat
Hela tillverkningskedjan i Sverige och en stor andel 
lokala leverantörer ger stor flexibilitet

• Professionalism
gentemot kunder, myndigheter och internt; vi håller 
vad vi lovar och lovar inget vi inte kan hålla

• Kvalitet
Stor andel egentillverkning och närhet till 
leverantörer ger kontroll över tillverkningsprocessen

• Samhällsansvar
Vi månar om vår miljö och det samhälle vi verkar i

Unikt produktutbud

• Bredaste standardsortimentet 
136 varianter av heltäckande diskbänkar

• CE-märkt diskbänk
som en av få i Sverige

• Unik kranhålsförstärkning 
lätt att montera och förhindrar svajiga blandare

• Måttanpassade produkter till låg kostnad 
genom att utgå från våra standardprodukter

• Komplett leverantör
även tillverkning av hoar och infällnad samt special-
diskbänkar som designas av kunden i vårt ritprogram

• Egen produktion 
av diskbänksplan och hoar ger överlägsen flexibilitet 
och kontroll på processer och kvalitet


