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MUNTERS BREDDAR SIN PORTFÖLJ MED NYA GASVÄRMARE 

Munters (MTRS) breddar sitt erbjudande inom klimatkontrollösningar för jordbruk genom att 
addera nya värmare till sitt produktutbud, tillverkade av Winterwarm 

Munters, den världsledande leverantören av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, meddelar idag 
att man ingått ett avtal med Winterwarm om att bli exklusiv distributör av Winterwarms gasvärmare till 
jordbruksmarknaden. 

Winterwarm designar och tillverkar gas- och oljevärmare för industriella och kommersiella anläggningar, samt 
jordbruksanläggningar. Produktportföljen omfattar värmaren DXC, en indirekt eldad värmare med ett slutet 
förbränningssystem. Uppvärmning enligt detta koncept innebär att det inte finns någon risk för koldioxid eller 
vattenånga i huset. Effekten blir en minskning av energiförbrukningen, eftersom mindre ventilation behövs, samt 
förbättrad djurhälsa på grund av en torrare miljö. 

Avtalet innefattar värmaren DXC samt direkteldade gasvärmare från Winterwarm.	De två produktlinjerna delar 
många nyckelkomponenter, vilket möjliggör enkel installation och underhåll. 

"En av sju måltider globalt kommer från anläggningar där Munters bidrar till att kontrollera klimatet. Det finns en 
stark efterfrågan inom livsmedelsindustrin efter energieffektiva och rena lösningar för klimatkontroll. Uppvärmning 
är oerhört viktigt för djurens och växternas välmående i många delar av världen. Munters och Winterwarm 
kommer att arbeta tillsammans för att uppnå dessa mål”,  säger Peter Gisel-Ekdahl, Affärsområdeschef på 
AgHort. 

För mer information: 
 
John Peter Leesi, CEO Munters Group 
Tel: +46 8 626 63 60 
 
John Womack, Investor Relations 
Tel: +46 706 782499 
 

Om Munters 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett 
perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. 
Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 
länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt sex miljarder kronor i omsättning. 
För mer information, besök oss på www.munters.com. 

Om Winterwarm 

Winterwarm är en ledande tillverkare av värmare för jordbruk och industri, samt för kommersiellt bruk. Bolaget har under 80 år 
specialiserat sig på luftvärmare. Winterwarms produkter säljs över hela världen under många olika varumärken. I Nederländerna, 
Storbritannien och Polen har Winterwarm egna kontor och i där kommer man att fortsätta att sälja sina produkter.  
För mer information, besök www.winterwarm.se  

 


