
Duell Bike-Center Oy |  Kauppatie 19 | 65610 Mustasaari | Finland

SDBC Motor AB | Bredkärrsgatan 10 | 57392 Tranås | Sweden

SDBC Motor AB Denmark | c/o Regnskabskontoret Løve ApS, Hasle | 8210 Aarhus | Denmark

Duell AS | Kristian Walbys veg 5 | NO-2212 Kongsvinger | Norway

Duell UK Ltd. | Unit 1 Whitwick Business Centre | Coalville LE 67 4JP | UK

 HQ | Mustasaari, Finland

     T | +358 (0) 20 118 000

    E | info@duell.eu  

        | forename.surname@duell.eu

   W | www.duell.eu

Just1 toegevoegd aan Duell's productassortiment 
 
Duell Corporation heeft een belangrijke distributieovereenkomst gesloten met Just1, een bekend 
merk van motorcrossuitrusting. Duell wordt de exclusieve distributeur van Just1-producten in 
Scandinavië en diverse Europese landen. Just1-producten zullen vanaf het najaar van 2022 in het 
assortiment van Duell beschikbaar zijn. 
 
Duell Corporation is een van de toonaangevende distributeurs van power-sport producten in de 
Scandinavische en Baltische markten en groeit ook elders in Europa snel. De importportefeuille van 
Duell omvat meer dan 340 bekende merken en de onderneming heeft nu een belangrijke 
distributieovereenkomst gesloten met Just1, een bekend merk van motorcrossuitrusting. Duell 
wordt de exclusieve distributeur van Just1-producten in Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, 
Estland, Letland, Litouwen, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.  
 
De producten zullen vanaf het najaar van 2022 in het assortiment van Duell beschikbaar zijn. 
Just1 is een Italiaanse fabrikant van motorcrossuitrusting die sinds 2011 actief is en vandaag de dag 
een van de bekendste merken in de motorcrossmarkt is. Het brede assortiment omvat 
motorcrossuitrusting voor zowel motorcrossliefhebbers als professionals. 
 
"We zijn erg blij dat we met Just1 ons MX-assortiment compleet hebben. De populariteit van de 
Just1 groeit in een rap tempo en de moderne uitstraling en goede pasvorm van de uitrusting zijn 
absoluut de beste eigenschappen van het merk", aldus Johan Drapkin product- en salesmanager van 
Duell Zweden. 
 
Winter 2023 voorverkoop is al begonnen! 
De volledige Just1-collectie vanaf najaar 2022 verkrijgbaar in het assortiment 
van Duell! 
 
 
Further information: 
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