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En unik miljövänliga yogamatta gjorda av kork och linoleum

I jakten på miljövänliga yogamattor för medvetna yogis, har det svenska Stockholm-baserade 
varumärket Lino Yoga Co. utvecklat en världsunik yogamatta i materialet linoleum och kork. 

Linoleum innehåller naturliga, förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara ingredienser som  
linfröolja, harts, kork och trämjöl. Fri från PVC, latex, mjukgörare och skadliga kemikalier. 
Som förstärkning i yogamattan finns en kraftig väv i naturlig hellinne. Ovansidan består  
av granulerad återvunnen kork. 

Lino Yoga Co. riktar sig i första hand till utövare i Skandinavien och Europa. Med lokala  
råvaror och med en tillverkning i Sverige ger yogamattorna en minimal klimatpåverkan  
från transporter. 

“Att använda en yogamatta från oss går inte att jämföra med någon annan yogamatta.  
Mattorna är tillverkade för hand och gjorda för att hålla länge. Produkterna har en  
genomgående tydlig skandinavisk prägel i färg, form och funktion”, säger Jesper Öberg,  
grundare och designer på företaget. 

“Det här är en premiummatta som passar främst för dynamisk yoga som Hatha, Ashtanga, 
Vinyasa och Bikram. Mattorna uppskattas av yogis, likt mig själv, som föredrar en tunn, fast 
matta med ett bra grepp”, fortsätter Magdalena Öberg Crabo, yogainstruktör och ansvarig 
för produktutveckling på Lino Yoga Co. 

Till yogamattan finns ett antal tillbehör framtagna med samma omsorg, så som yogaväskor, 
bälten, scarfs och handdukar i 100% linne samt yogablock av kork. 

Kork eko yogamatta
Material: Kork och linoleum
Färg: Natur/ svart
Format: 1800x600x2 mm 
Vikt: 1,4 kg
Pris: 1 195 kr
Försäljning: linoyoga.co

För mer information, kontakta:
Jesper Öberg, 0735-004120, jesper@linoyoga.co, linoyoga.co
Lino Yoga Co.



A unique eco-friendly yoga mat made of cork and linoleum 

In the pursuit of eco-friendly yoga mats for the conscious yogi, the Swedish Stockholm- 
based brand Lino Yoga Co. has developed a world unique handmade yoga mat in linoleum 
and cork material. 

Linoleum contains natural, renewable and biodegradable ingredients such as linseed oil,  
resin, cork dust and wood flour. Free from PVC, latex, plasticizers and harmful chemicals.  
As a reinforcement in the yoga mat there is a strong weave of natural linen. The top is  
made of granulated recycled cork. 

Lino Yoga Co. is primarily aimed at practitioners in Scandinavia and Europe. With local  
ingredients and with a production in Sweden, the yoga mats provide a minimal climate  
impact from transport. 

“Using a yoga mat from us is not comparable to any other yoga mat. The mats are handmade 
and made to last. Our products have one consistently clear Scandinavian design in color, 
form and function“, says Jesper Öberg, founder and designer of the company. 

“This is a premium mat designed primarily for dynamic yoga such as Hatha, Ashtanga,  
Vinyasa and Bikram. The mats are appreciated by yogis, like myself, who prefer a thin, firm 
mat with a good grip”, continues Magdalena Öberg Crabo, yoga instructor and responsible 
for product development at Lino Yoga Co. 

In addition to the yoga mat there is a number of accessories designed with the same care, 
such as yoga bags, belts, scarfs and towels in 100% linen and also yoga blocks made of cork. 

Cork eco yoga mat 
Material: Cork and linoleum
Color: Natural/ black
Format: 1800x600x3 mm
Weight: 1.4 kg
Price: SEK 1 195
Sales: linoyoga.co

For more information, contact:
Jesper Öberg, +46 (0)735-004120, jesper@linoyoga.co, linoyoga.co
Lino Yoga Co.
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