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Nordiska Skorstensprodukter - Ny
Morsø-distributör i Sverige
För Morsø Jernstøberi har det alltid varit gjutjärn som har utgjort
verksamhetens glödande hjärta. Jernstøber N. A. Christensen startade år 1853
ett litet gjuteri med produktion av gravkors av gjutjärn, fönsterramar mm på
Limfjordsön Mors. Det blev också snabbt även grytor, stekpannor, spisar och
inte minst kakelugnar som producerades, och som genom åren skapade det
varunamn som idag är ett begrepp i hela Skandinavien.
Den tekniska och designmässiga utvecklingen är exempel på Morsøs förmåga
att kombinera det ursprungliga materialet, gjutjärn, med det senaste inom
trender, smak och behov.
För sex år sedan tog Morsø steget utomhus , och den första Morsø
utomhuskamin såg dagens ljus. Därefter har det efterföljande breda och
exklusiva ”Outdoor”-sortimentet inte bara uppskattats för alla multifunktioner
och användningsområden - produkterna har också med sin utmärkta och
unika design redan uppnått ikon-status världen över.
Mot denna bakgrund är det långt ifrån en tillfällighet, att Morsø har vänt sig
till Nordiska Skorstensprodukter med avsikt att inleda samarbete genom
distribution av Morsø i Sverige.
Nordiska Skorstensprodukter har liksom Morsø alltid haft ett starkt fokus på
kvalitet, kvalitetssäkring, service, leveranssäkerhet och innovation. Med
starka producenter i ryggen och ett mycket pålitligt återförsäljarnät, är det
därmed lagt grunden för ett ömsesidigt gott samarbete.
”Det är med stor tillfredsställelse som ansvarig för Morsø i Skandinavien jag
kan offentliggöra detta nya och spännande distributionssamarbete mellan
Morsø och Nordiska Skorstensprodukter. Morsø har länge sökt efter den

idealiska samarbetspartnern i Sverige. En distributör, som förstår vårt
varumärke och delar samma kvalitets- och affärsmässiga värderingar. Vi är
övertygade att vi har rätt partner med ”Nordiska Skorstensprodukter” som
distributör av Morsø Indoor och Outdoor produktsortiment”, meddelar
Landechef Søren Færch Axelsen från Morsø Jernstøberi.
Se och läs mer om Morsø på: www.morsoe.com
För ytterligare information:
Landechef - Søren Færch Axelsen
sfa@morsoe.com
tel +45 2384 3997
VD - Ulf Johnson
ulf.johnson@nspab.se
tel +46 521-281202

Nordiska skorstensprodukter AB (NSP)
Det började redan 1964. Då såg muraren Arvid Johnson behovet av en
rationell renoveringsmetod för skorstenar. Han utvecklade originalet till de
böjbara skorstensrör som nu finns på marknaden och grundade företaget
Nordiska Skorstensprodukter - NSP.
Idag är NSP en av marknadens ledande grossister inom skorstensprodukter,
eldstäder och tillbehör för eldstäder. Arvid är numera pensionär, men
företagets drivs av sönerna Ulf och Jan som fortfarande utvecklar praktiska
och funktionssäkra produkter.”Mycket som idag ses som branschstandard var
vi först med. Framför allt har vi varit föregångare och drivit utvecklingen
framåt inom säkerhet och flexibilitet. Det är vi stolta över.”
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