Contura Steel AB
Rostfritt för köket,
tvättstugan och
uterummet
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Contura Steel AB är ett familjeägt bolag med rötter från 1735 som
tillverkar och säljer diskbänkar, utekök och andra rostfria produkter

• Startade 1735 som Olofströmsbruk
• Produktion i Mörrum sedan 1962
• Familjeägt från september 2015
• Egna produkter

• Varumärke ”Contura”, tillgång till ”Olofström”
• 20 anställda, Omsättning ca 40 MSEK
• Försäljning främst i Sverige, export (5%)
• Kunder är främst grossister, byggvaruhus,
kökstillverkare, byggfirmor samt privatpersoner
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Verksamheten består av fyra produktgrupper; Kök, Tvättstuga,
Utekök samt legotillverkning av rostfria produkter
Heltäckande

Infällnad

diskhoar

Specialdiskbänkar

Vattenlås

Diskbänkar

Tvättbänkar
Tvättstuga
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Utslagstratt

Outdoor Kitchen

Utekök

3

Public steel

Lego

2020-03-30

Exempel på några stora kunder i olika branscher
Grossister, kökstillverkare/butiker, bänktillverkare, bygghandel, hustillverkare, byggbolag, lego, Privatkunder
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Vi är den enda nordiska producenten av både standard- och specialdiskbänkar och är en välkänd aktör i svenska VVS branschen
• Topp 1 till 3 som leverantör till VVS grossister i Sverige av:
• Diskbänkar
• Tvättbänkar
• Vaskar
• Vattenlås
• Största leverantören i Sverige av handikappanpassade diskbänkar via Granbergs
• Enda svenska producenten av både standard- (volym) och specialdiskbänkar
• Har det bredaste standardsortimentet i Sverige av heltäckande diskbänkar
• Har konkurrenskraftiga erbjudanden för måttanpassade diskbänkar
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Vision och affärsidé för Contura Steel AB

Vision

Affärsidé

• Den som behöver rostfria diskbänkar,
tvättbänkar, vaskar, utekök och
tillhörande produkter skall ha Contura
Steel som första val.

• Grossister, bygghandel, kökstillverkare, samt privatpersoner i norra
Europa förses med kundanpassade
svensktillverkade rostfria
kvalitetsprodukter för köket,
tvättstugan och uteplatsen.
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Vi utnyttjar fördelarna av att vara ett lagom stort familjeägt bolag
med stort kundfokus, snabbhet och hög flexibilitet
• Exceptionell kundservice:
Experter som sitter i direkt anslutning till fabriken
• Snabba leveranser:
Skeppas ofta samma dag. Kundunika produkter inom 15 dagar
• Hög flexibilitet:
Kontrollerar hela tillverkningskedjan för både standard och special
• Kvalitet i alla led:
Storbolagets system - småbolagets kontroll, mångårigt hantverkskunnande
• Svensktillverkat:
Vi gör det mesta själva och använder helst lokala leverantörer (10%, 35%, 60%)
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Vi har en lång historia inom metallindustrin i regionen kopplat till
Olofströmsbruk och varumärket Olofström
1735 startade Blekinges första industriella
järnbruk
1870 började tillverkning av emaljerade
kärl
1885 registrerades varumärket Olofström,
ett landets äldsta

1887 övertogs Olofströmsbruk av Svenska
Stålpressnings AB (deLaval)
1927 inleddes tillverkning av rostfria
diskbänkar och kokkärl
1930 Olofström blev känt då Stockholmsutställningens paradlägenheter hade
diskbänkar från Olofström.

1962 flyttades tillverkningen av diskbänkar
till Mörrum. Var en av världens största
tillverkare av diskbänkar.
1969 köptes Mörrumsfabriken av Euroc, där
Ifö-verken ingick
1972 övertog Motalas diskbänks-tillverkning.
400 000 diskbänkar/år
90-tal varumärket Olofström ersattes med Ifö
2013 bildades Contura Steel AB
2015 Förvärvades Contura Steel AB av Småris
Holding AB
2016 Scandinavia lanseras; bredaste
sortimentet av heltäckande diskbänkar
2017 Olofströmsdiskbänken återlanseras, 90
år som diskbänkstillverkare
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