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Det danske vejr er…....paraplyvejr
Uanset årstid, er det altid klogt at have en paraply ved hånden når du skal ud af døren.
Den nye paraplykurv fra Korbo er et elegant, funktionelt og praktisk designobjekt til
entréen. Den er vævet i hånden efter samme metode som alle andre Korbokurve og har
derudover en separat bund i støbejern, som effektivt skaber stabilitet til den høje kurv og
sikrer, at eventuel snavs og overskydende vand fra paraplyen ikke finder vej til gulvet.
Paraplykurven er en del af Bin serien med et enkelt håndtag, hvilket gør den genial at
hænge på væggen med et Korbo vægophæng, for at spare plads i entréen. Den kommer
i rustfrit stål, messing eller kobber med en bund i sort støbejern, som giver en lækker
kontrast til de kolde og varme metaller. Kurven kan placeres ude såvel som inde, da alle
metallerne tåler al slags vejr.
Umbrella Bin:
24cm i top diameter og 50 cm i højden
Vejl udsalgspris:
Rustfri stål:
kr. 1295,Messing:
kr. 1625,Kobber:
kr. 2045,Billeder kan downloades her: https://thejournal.nu/korbo/
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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/

