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Just1 til Duells produktsortiment 
  
Duell Corporation har inngått en betydelig distribusjonsavtale med Just1, et velkjent merke for 
motocrossutstyr. Duell vil i fremtiden være eksklusiv distributør av Just1-produkter i Norden og 
flere europeiske land. Just1-produktene vil være tilgjengelig i Duells sortiment i løpet av høsten 
2022. 
  
Duell Corporation er en av de ledende distributørene av powersportprodukter i de nordiske og 
baltiske markedene og vokser raskt andre steder i Europa. Duells importportefølje omfatter mer enn 
340 kjente merker og selskapet har nå inngått en betydelig distribusjonsavtale med Just1, et velkjent 
merke for motocrossutstyr. I fremtiden vil Duell være eksklusiv distributør av Just1-produkter i 
Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Belgia, Nederland, Luxembourg, Tyskland, 
Østerrike og Frankrike. Produktene vil være tilgjengelig i Duells sortiment i løpet av høsten 2022. 
 
Just1 er en italiensk produsent av motocrossutstyr som har vært i drift siden 2011 og er i dag et av 
de mest kjente merkene på motocrossmarkedet. Det brede utvalget inkluderer motocrossutstyr for 
både motocrossentusiaster og profesjonelle. 
 
"Vi er veldig glade for å ha Just1 i MX-produktutvalget vårt. Populariteten til Just1 vokser i et raskt 
tempo, og det moderne utseendet og den gode passformen til utstyret er definitivt de beste 
egenskapene til merket”, kommenterer Johan Drapkin produkt- og salgssjef i Duell Sweden. 
 
 
Forhåndssalget for vinteren 2023 har allerede startet! 
Hele Just1-kolleksjonen er tilgjengelig i Duells produktutvalg høsten 2022! 
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