
Sebastian Samuelsson tar med sig guld till världscupen

Sebastian Samuelsson är en av världens bästa skidskyttar med siktet inställt på 
guld i vinterns världscup. För att hjälpa Sebastian med sina förberedelser har 
FM Mattsson tagit fram en specialdesignad beröringsfri guldkran som kommer 
att följa med honom under hela säsongen.

Sebastian Samuelsson siktar alltid på guld. Ett eget vallateam är en grundförutsättning för en 
bra säsong. I år får han ännu mer proffshjälp med ett eget kranteam. Häng med guldkranen 
och Sebastian Samuelsson på deras resa mot den perfekta säsongen.

Guldkranen
Guldkranen med sin beröringsfria funktion minimerar risken för Sebastian att bli sjuk under 
säsongen. I många år har vi kunnat tvätta händerna med beröringsfria blandare på offentliga 
platser, men nu finns de även för hemmabruk. En funktion som är praktisk även i hemmen 
eftersom blandaren inte behöver beröras för att tvätta rent kladdiga händer. Utöver att det 
är bekvämt är detta också en fråga om renlighet och hygien. Samtidigt är guldkranen en 
påminnelse för Sebastian om målet i vinterns tävlingar – att ta guld.

Följ med på guldresan genom guldkranen.fmmattsson.com, Facebook, Instagram eller live.
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Om oss

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av 
vattenkranar och tillhörande produkter under de starka och väletablerade varumärkena FM 
Mattsson, Mora Armatur, Damixa, Hotbath, Aqualla och Adamsez. Koncernens vision är att 
vara kundens första val i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2020 över 1,6 miljard 
kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Storbritannien, 
Tyskland och Italien och hade cirka 550 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet 
av Aqualla Brassware Ltd i februari 2021). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm.
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