For the Kitchen

Heltäckande

Måttanpassade diskbänkar

En diskbänksproducent
med långa anor firar 90 år

1927 tillverkades vår allra första rostfria diskbänk, troligtvis
som en av de första i Norra Europa. Den gick under namnet
Olofström och pryddes senare med den berömda kronan. I år firar vi
på Contura Steel AB 90 år som diskbänksproducent med att för första
gången på drygt 25 år återintroducera en diskbänksserie med det anrika
namnet Olofström.
Vi finns numera i Mörrum och med Kronan-Olofström knyter vi an till vår långvariga
lokala förankring i regionen. Olofströmsdiskbänken är en gedigen svensktillverkad
kvalitetsprodukt inspirerad av den ursprungliga Olofströmsdiskbänken men i moderna
tappning. Det är en kundanpassad diskbänk för personer som värdesätter kvalitet,
miljöhänsyn och svenskt hantverk utfört av skickliga yrkesmän.

Hållpunkter ur vår långa historia

Vi är stolta över vår långa historia som började i Olofström redan 1735 då
Blekinges första industriella järnbruk anlades vid Holje å: Olofströms Bruk.
1885 registrerades varumärket Olofström. Det
är ett av de äldsta i landet och har varit mest
känt för diskbänkar och kokkärl. Varumärket
ägs idag av Volvo Cars Corporation, men får
sedan 2017 användas av Contura Steel AB på
produkter tillverkade i Mörrum
1927 inleddes tillverkning av rostfria diskbänkar,
troligen bland de första i Norra Europa.
1930 blev namnet Olofström mer allmänt känt
när Stockholmsutställningens paradlägenheter
var utrustade med diskbänkar från Olofström.

Olofströmskastrullen är en
annan svensk klassiker

1962 flyttades tillverkningen av diskbänkar
till Mörrum. Fabriken var då en av världens
största tillverkare av diskbänkar.
1969 köpte Volvo Personvagnar AB bruket i
Olofström. Mörrumsfabriken köptes av Euroc,
som Ifö-verken tillhörde.
I slutet av 80-talet byttes varumärket Olofström
ut mot Ifö för diskbänkarna.
2015 blev bolaget Contura Steel AB, som tillverkar allt rostfritt åt Ifö Sanitär privatägt
2017 återintroduceras varumärket Olofström
för diskbänkarna som tillverkas i Mörrum.

Olofströmsdiskbänken är en hantverksmässigt tillverkad
stabil diskbänk med tjockare plåt, förstärkt undersida
och nya spännande tillbehör. Måttsättningen är helt
kundanpassad och kunden designar sin egen diskbänk
i ritprogrammet på vår hemsida som ger möjlighet att
utforma diskbänken enligt eget tycke och smak.
För att underlätta valprocessen har vi skapat
två designlinjer: Classic och Modern där vi ger
rekommenderade designval beroende på
vilket formspråk man tilltalas av.

OLOFSTRÖM CLASSIC
Den klassiska designlinjen kännetecknas av traditionellt utformade hoar och uppvikt kant i modernare formgivning. Den runda silbrickan och
bräddavloppet kan väljas till för att förhöja det
klassiska intrycket. De moderna blandare som vi
rekomenderar har ett klassiskt snitt.

OLOFSTRÖM MODERN
Den moderna designlinjen har moderna fyrkantiga
hoar och en helt slät kant för ett stilrent uttryck. Vill
man fortsätta den rena stilen passar en silbricka med
raka springor utmärkt. Stilrena blandare i modernt
snitt föreslås till denna diskbänksserie.
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Contura Steel förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och modellprogram.

Alla diskbänkar levereras med kranhålsförstärkning

