
YOGA

Besök gärna vår hemsida allternativt kontakta gärna någon av våra 
säljare för mer information. Våra kontaktuppgifter ser ni nedan!

Grävmaskinsvägen 9, Box 157, 241 22 Eslöv

+46 (0)413-10115

order@korkfabriken.se

www.korkfabriken.se



Yoga matta 1

L: 1850mm
H: 630mm
T: 4mm
V: 870g   

Yoga matta 2

L: 1850mm
H: 630mm
T: 4.5mm
V: 1500g

Yoga Block
ART: Yoga-5
L: 230mm
H: 80mm
T: 80mm
V: 280g

Yoga Block
ART: Yoga-1
L: 227mm
H: 120mm
T: 75mm
V: 515g
Pris från 35 kr/st

NY YOGA MATTA   100% Tillverkad i EU

Anti-Glid och miljövänlig 

Perfekt för Yoga eller Pilates.
Det finns en lätthet i mattan som gör den 
smidig att ta med sig.
Hög densitet i korken som medför en jordnära 
kännsla på alla underlag.
Korken har även egenskaper som naturligt 
dödar bakerier och motverkar lukt.
Ingen PVC, latex eller starka kemikalier 
används vid tillverkningen.

 grundat 1891. 
Vi är ett familjeägt bolag med tredje generationens kork-företagare. Vi har egen produktion i 
Portugal via vårt systerbolag och vi levererar korkprodukter till hela Skandinavien. En av våra 
huvudsakliga artiklar är presskorken i alla dess olika former. Vi levererar även kork i form av 
korkrullar/ark, bordsunderlägg, vinkork, korktextil samt massor av kork inom inredning. Vår långa 
erfarenhet och kunskap bidrar till att vi även kan möta kunder som har specifika krav, mått och 
former på  sina produkter.  

Vårt mål är att hålla högsta kvalitet på våra produkter och högsta möjliga kundnöjdhet.

Oron för miljön är väldigt närvarande därför har vi valt att använda oss av råmaterial som följer 
internationella riktlinjer. Vi har även anpassat vår produktion så att vi minimerar avfallet, samt 
att det avfall som uppkommer återanvänds och blir till nytt råmaterial.

                                 www.korkfabriken.se

Vi kan erbjuda en väldigt 
snabb leverans på våra 
mest populära yoga 
produkter så som Yoga 
block 1 samt våra nya 
yoga mattor. 

Pris från 329 kr/st





Yoga Kudde
ART: 8912-N
    : 150mm
H: 450mm
V: 150g

Block
ART: YOGA-9
L: 600mm
H: 90mm
T: 30mm
V: 283g

Block
ART: Yoga-13
L: 305mm
H: 120mm
T: 75mm
V: 446g

Yoga Matta
ART: 8904B
L: 1800mm
H: 600mm
T: 4mm
V: 1150g

Yoga Matta
ART: 8904
L: 1800mm
H: 600mm
T: 4mm
V: 1150g

Yoga Kudde
ART: 8912-N-mini
   : 100mm
H: 300mm
V: 65g 

Yoga Kudde
ART: 8912
     290mm
H: 120mm
V: 200g
naturel/brun

NY

Korkeken

Yoga Väska
ART: 8911
L: 700mm
H: 160mm
D: 160mm
V: 413g
naturel/brun

Korkeken (Quercus suber)
är ett träd inom eksläktet och familjen 
bokväxter. Trädet växer i Portugal och 
andra länder i västra medelhavsområdet. 
Vid ca 30 års ålder kan korkekens bark 
skördas för första gången, nästa skörd 
sker tidigast efter 9 år. Barken skärs bort i 
stora sjok från trädets nedre del och så 
länge underbarken inte skadas överlever 
trädet. Trädets livslängd är ungefär 200 år, 
detta innebär att skörden kan ske 20 
gånger. 

Genom att köpa och använda kork 
bidrar vi till att bevara viktiga ekologiska 
miljöer i Spanien och Portugal.

Egenskaper
Kork är ett mycket användbart material 
med goda egenskaper så som 
elasticiteten, isoleringsförmågan och 
lättheten. Uppbyggnaden av korken gör 
även att den är praktiskt taget 
ogenomtränglig för gaser och vatten. 


