
Varumärket Kronan Olofström återuppstår på Contura 
Steels nya diskbänksserie, efter 25 års uppehåll 
 
Mörrumsbaserade diskbänkstillverkaren Contura Steel AB har ingått ett avtal med Volvo Car 

Corporation om att åter få använda ett av de äldsta registrerade varumärkena i Sverige, Kronan 

Olofström, på sina produkter. 1927 tillverkades den allra första rostfria Olofströmsdiskbänken 

och bolaget firar sina 90 år som diskbänksproducent med att för första gången på drygt 25 år 

åter lansera en diskbänksserie med det anrika namnet Olofström. 

 

Contura Steel AB och Volvo Cars har ingått ett avtal som ger Contura Steel AB rätt att använda 

varumärket Kronan Olofström på egentillverkade produkter. Först ut är en ny serie heltäckande 

diskbänkar som knyter an till de klassiska Olofströms diskbänkarna.  

 

- Olofström var en gång synonymt med diskbänkar och att efter drygt 25 års uppehåll åter 

kunna använda Kronan Olofström på våra diskbänkar är otroligt roligt och spännande, säger 

Patrik Jarlhage, Contura Steel AB:s VD och ägare, och fortsätter: När vi nu lanserar en 

modern diskbänksserie inspirerad av de ursprungliga Olofströmsdiskbänkarna känns det som 

att vi kommit hem igen.  

 

- Contura Steel AB tillverkar och säljer idag standarddiskbänkar under varumärket Ifö. Kronan 

Olofström ger oss möjligheter att växa inom premiumsegmentet med kundanpassade 

diskbänkar för personer som värdesätter det vi och Kronan Olofström står för: kvalitet, 

miljöhänsyn och svenskt hantverk utfört av skickliga yrkesmän, säger Patrik Jarlhage.  

 

- Både Volvo Cars i Olofström och Contura Steel AB har gemensamma rötter från 

Olofströmsverken, som etablerades redan 1735, och med Kronan-Olofström knyter vi an till 

vår långvariga lokala förankring i regionen. Vi anlitar i hög grad lokala underleverantörer och 

ökade volymer ger på sikt både dem och oss möjlighet att erbjuda arbetstillfällen, avslutar 

Patrik Jarlhage. 

 

- Olofströmsdiskbänken är en hantverksmässigt tillverkad stabil diskbänk med tjockare plåt och 

förstärkt undersida, säger Anders Sund Produktägare på Contura Steel AB. Måttsättningen är 

helt kundanpassad och kunden designar sin egen diskbänk enligt eget tycke och smak i 

ritprogrammet på vår hemsida. Produkterna finns i två designlinjer: Classic och Modern.  

 

- Den klassiska designlinjen kännetecknas av klassiskt utformade hoar och uppvikt kant i 

modernare formgivning och med moderna blandare som passar ett klassiskt snitt, fortsätter 

Anders Sund. Den moderna designlinjen har fyrkantiga hoar och en helt slät kant för ett 

stilrent uttryck. Stilrena blandare i modernt snitt erbjuder vi till denna diskbänksserie. 

 

Contura Steel AB är sedan 2015 ett familjeägt bolag som utvecklar, producerar och säljer diskbänkar, 

allbänkar och utekök under varumärkena Olofström, Contura Steel och Ifö. Bolaget omsatte 43 MSEK 

2015 och har 20 anställda i fabriken i Mörrum, Blekinge, där företagets produkter tillverkas. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Patrik Jarlhage, VD Contura Steel AB, 0761-455 833, patrik.jarlhage@conturasteel.se 
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