Mora, juni 2019

Pressmeddelande:
Utekranarna som sätter en personlig prägel på ditt utekök
Mora Armatur lanserar nu två utekranar som tar ditt utekök till en helt annan nivå! Utekranarna flörtar
med uteduschens snygga design och är tillverkad av sammanfogade rördelar, vilket skapar en unik, rå
och industriell känsla.
När sommarsolen tittar fram är det dags att låta hemmet växa med ett rum. Skapa en stämning på uteplatsen
med ett utekök. Årets nyhet är våra utekranar som har designats av Moradesignern Johan Lindberg.
De handtillverkade utekranarna är gjorda av sammanfogade rördelar som skapar en personlig och industriell
känsla.
Mora Garden utekran stålgrå har en pip som fångar ett klassisk utseende och som gör att den passar i många
trädgårdar. Den svarta utekranen är mer modern och stilren och dess unika pip drar verkligen blickarna till sig.
Båda kranarna kan monteras i en bänkskiva som max är 60 mm tjock och kopplas ihop med en trädgårdsslang,
med slangkoppling 3/4 ”. Vredet på sidan av kranen används för att lätt stänga av och på flödet.
Inred för uteliv
Komplettera även ditt utekök eller altan med en handgjord hängare med krokar i samma stil och nyans som
utekranarna.
Mora Garden utekran finns till försäljning online via www.moraarmatur.se
Rek.priser:
Mora Garden utekran stålgrå: 1 495 SEK.
Mora Garden utekran svart: 1 495 SEK.
Mora Garden hängare med krokar stålgrå: 795 SEK.
Mora Garden hängare med krokar svart: 795 SEK.
För mer information vänligen kontakta:
Malou Carlsson, marknadschef Sverige, malou.carlsson@fmm-mora.com,
+46(0)250 59 64 33
För högupplösta pressbilder vänligen besök Mora Armatur på MyNewsdesk:
https://www.mynewsdesk.com/se/stories/search/images?query=mora+armatur&utf8=✓
Historik
Mora Armatur är en del av den ledande, svenska krantillverkaren FM Mattsson Mora Group som 2015 firade 150
år. År 1865 grundades företaget av gelbgjutaren Frost Matts Mattsson i Östnor utanför Mora där han bland annat tillverkade detaljer till urverk och sockendräkter. Den första kranen gjöt han redan 1876. I FM Mattsson Mora
Group ingår förutom Mora Armatur även FM Mattsson, Damixa och Hotbath. Den röda tråden i verksamheten är
ledande teknologi, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. FM Mattsson Mora Group omsatte 2018 över
1,4 miljarder kronor och hade över 500 anställda.
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