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Pressmeddelande  

Malmö 2018-11-05 
 

Kährs Group rekryterar ny Group Design Manager 

Kährs Group, en svensk Europaledande tillverkare inom trägolv och PVC-fria plastgolv, har utsett 
Morten Røssell till ny Group Design Manager.  

 

Morten kommer att ansvara för Kährs strategiska designfrågor och produktutvecklingsarbete. Han 
kommer att driva design- och utvecklingsprojekt baserat på de senaste insikterna från såväl mode, 
inredning och arkitektur som från kunder och marknaden. Han kommer också att ha en viktig roll i 
företagets innovationsarbete genom att utforska nya teknologier och processer för att möta 
framtidens efterfrågan på hållbara premiumgolv.   

 – Morten kommer att vara en stor tillgång för Kährs produktteam, både i att utveckla vårt 
befintliga erbjudande och i att ta fram nya lösningar i linje med bolagets varumärkesstrategi. Att 
alltid ligga i framkant inom de senaste trenderna är affärskritiskt för oss och där kommer Morten, 
med sin kompetens och erfarenhet, fylla en viktig funktion, säger Christer Persson, vd och 
koncernchef Kährs Group. 

Morten har över 20 års erfarenhet som designer. Som egen företagare har han jobbat tillsammans 
med IKEA i omfattande projekt för att utveckla designkoncept för olika möbelgrupper. 
Mellan 2008–2016 var han Design Director på det danska designföretaget Plast Team där han 
framgångsrikt tog fram en LEGO®-kollektion för vardagsartiklar i hemmet.  

Morten Røssell har en examen i industridesign från KADK i Köpenhamn som är en ledande akademi 
i Norden inom arkitektur, design och konservering.  

Morten börjar sin anställning på Kährs den 5 november. 
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För mer information, kontakta:  
Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group 
Tel: +46 70 364 60 30   

  
Om Kährs Group   
Kährs Group är en Europaledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka 
varumärken såsom Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Kährs innovationer har format 
branschen genom historien och företaget arbetar målmedvetet med att förse privata, kommersiella 
och offentliga rum med miljömässigt anpassade golvlösningar med lång livslängd. Kährs Group 
levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland, 
samt har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och 
Tyskland. Bolaget har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder SEK. 
www.kahrsgroup.com  
 

http://www.kahrsgroup.com/

