Kollektionsoversigt
En Korbo kurv er et moderne, funktionelt og æstetisk designobjekt, lavet i hånden efter et næsten 100
år gammelt håndværk. Hos Korbo siger man at en Korbo kurv er crafted for life and generations to
come og det er ikke en tom floskel. Håndværket er nemlig stadig helt det samme og hver kurv er bygget
på tradition og vævet i hånden af dygtige vævere. Det tager flere år at mestre håndværket til perfektion.
Det særlige ved en Korbo kurv er, at den væves af én enkelt tråd og der er således ingen
sammensvejsninger, hvilket gør den utrolig holdbar og modstandsdygtig.

The Classic Series
Classic serien er Korbos bestsellere. Model Classic 35 var den første model fra 1922 og alle andre
modeller er udviklet på baggrund af denne.
Fås i rustfrit stål og galvaniseret stål.

The Bin Series
Bin serien består af tre modeller og er karakteriseret ved kun at have ét håndtag. I kombination med
en Korbo Bin Hanger, kan kurvene nemt og elegant hænges på væggen.
Fås i rustfrit stål og galvaniseret stål.

The Bucket Series
De tre modeller i Bucket serien har en sammenfoldelig hank hvilket gør kurven oplagt til at bære ting.
Fås i rustfrit stål og galvaniseret stål.

The Umbrella Bin
Umbrila Bin er Korbos nyeste produkt vævet efter same teknik som alle andre Korbo kurve. Paraplykurven har en separate bund i støbejern der skaber stabilitet og samtidig opsamler vand og snavs fra
paraplyen.
Fås i rustfrit stål, samt massiv messing og kobber.

Messing og Kobber
Korbo har udviklet en mindre kollektion i massiv messing og kobber. Som kurvene i rustfrit og
galvaniseret stål, tåler disse kurve også al slags vejr, vind og slitage.

Accessories
Korbo har udviklet en række accessoires som øger brugsværdien af hver enkelt kurv. Underskåle i alle
4 metaller, planteposer, vægophæng og bomuldsposer som bruges f.eks. til en vaskekurv.
Billeder kan downloades her: https://thejournal.nu/korbo/
For yderligere information on Korbo, venligst kontakt:
The Journal
Rikke Glad
rikke@thejournal.nu
+45 2390 3210

Korbo AB
Sofia Knutsson
sofia.knutsson@korbo.se
+46 70 508 21 11

Korbo AB er en mindre svensk virksomhed der er specialiseret i håndvævede stålkurve. Produktionen af stålkurvene startede i 1922 i Furufjäll på
Sveriges vestkyst og kurvene væves stadig efter helt samme teknik som dengang. Den unikke teknik, hvor kurvens form er skabt ud af én enkelt
håndvævet ståltråd, og derfor ingen sammensvejsninger har, er årsagen til kurvens slidstærke egenskaber. I gamle dage blev kurvene især brugt
af fiskere og landmænd, som havde brug for pålidelig opbevaring og transport, der kunne modstå vejr, vind og slitage. I dag er Korbo et moderne
design og interiør brand der findes i mere end 20 lande i high- end interiørbutikker. Kurvene bliver desuden brugt på hoteller, juicebarer, TV
produktioner og kontorer, samt som butiksinventar i højtprofilerede supermarkeder. Siden 2006 er kurvene blevet produceret af Korbo som ejes af
søskendeparret Katrin og Per Persson. I parrets forretningsporteføjle findes også Carapax Marine Group, som producerer professionelt fiskeudstyr,
samt Bohus Havsbruk, som er en muslingefarm på Sverige vestkyst, tæt på Korbokurvenes oprindelse i Furufjäll. De tre virksomheder deler
hovedkontor i en gammel sukkerfabrik i Gøteborg og beskæftiger i alt 19 medarbejder. https://www.korbo.se/

