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Michelin till Duells produktsortiment
Duell Corporation har ingått ett viktigt distributionsavtal med Michelin, en av världens ledande
däcktillverkare. Från och med december kommer Michelins motorcykel- och mopeddäck att
finnas i Duells sortiment i Finland, Sverige och Danmark.
Duell Corporation är en av de ledande distributörerna av powersportprodukter på de nordiska och baltiska
marknaderna och växer snabbt även i Europa. Duells importportfölj omfattar mer än 290 toppmärken och
företaget har nu ingått ett stort distributionsavtal med världskända Michelin. Från december 2021 kommer
Duells importsortiment i Finland, Sverige och Danmark att kompletteras med Michelin motorcykeloch mopeddäck.
Franska Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och sysselsätter mer än 115 000 personer
internationellt. Michelin-däck kombinerar testade gummiblandningar, däckstommar och patenterade
lösningar. Företaget är också starkt engagerat i motorsport, vilket gör att nya däcklösningar kan testas,
förnyas och utvecklas även under extrema förhållanden.
Duells vd Jarkko Ämmälä kommenterar: "Jag är väldigt glad över att ha legendariska Michelin i vårt
produktsortiment. Det senaste året har varit mycket betydelsefullt för vårt företags tillväxt och utveckling.
Vi har precis blivit börsnoterade och avtalet med Michelin är en utmärkt fortsättning på vår framgångssaga.
Vi har redan ett mycket omfattande sortiment av varumärken och Michelin tar det till en ny nivå.”

“Michelin ser fram emot att arbeta med Duell Corporation i Finland, Sverige och Danmark. Deras position
som en komplett leverantör av motorcykel- och scooterdelar kommer att vara fördelaktigt för varumärket
Michelin och ett bra komplement till våra befintliga partnerskap på dessa tre marknader”, säger Helena
Markgren, Two Wheel Manager, Michelin Nordics.
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Duell Oyj är ett importföretag baserat i Korsholm, Finland och etablerat 1983, vars importerade och
tillverkade produkter säljs genom ett omfattande distributionsnätverk i Finland, Sverige, Norge, Danmark,
Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien,
Tjeckien, Rumänien och Ryssland. Duells sortiment av importerade produkter inkluderar all motorcykel-,
snöskoter- och båtutrustning, tillbehör och reservdelar. Det inkluderar även utrustning, tillbehör och
reservdelar till ATV/UTV, mopeder och skotrar. Duells moderna logistikcenter finns i Mustasaari i Finland,
Tranås i Sverige, Hengelo i Nederländerna och Montpellier i Frankrike. Koncernen sysselsätter för
närvarande närmare 200 personer internationellt.

