NY DELÄGARE OCH SAMARBETSPARTNER I TEGELMÄSTER AB.
Tegelmäster AB breddar sin ägarbas genom att Petersen Tegl A/S från och med 2013-01-01 går in som delägare.
Detta innebär att alla Petersens marknadsaktiviteter i Sverige framöver sker genom Tegelmäster.
Genom Petersens produkter kommer Tegelmästers sortiment att breddas med ett exklusivt sortiment av fasadlösningar som i dag används av världens mest ledande arkitekter på ett globalt plan.
Tegelmästers mission är att vara den aktör som leder utvecklingen av murat byggande i Sverige, samt att genom
unika produkter och service markant öka användningen av murverk inom byggsektorn.
Petersens produkter kommer inom kort att finnas representerade i våra showroom i Bara, Mölndal och Stockholm.
Besök oss gärna på www.tegelmaster.se och www.petersen-tegl.dk
Varmt välkomna att kontakta oss!
Tegelmäster AB					Petersen Tegl A/S

Martin Persson					

Jörn Enderlein

TEGELMÄSTER AB är ett försäljningsbolag för murverksprodukter med Sverige som marknad. Företagets ägare är sex familjeägda tegelbruk i Danmark (genom Egernsund Tegl amba och Petersen Tegl A/S) samt
Bara Mineraler AB, via sin tegelbalksfabrik i Bara. Tegelmästers huvudkontor ligger i Bara utanför Malmö, med
lager och nybyggda kontorslokaler. Man har även kontor och representation i Göteborg, Örebro och Stockholm. Omsättningen är ca 100 MSEK med 15 anställda och företaget befinner sig i kraftig tillväxt.
PETERSEN TEGL A/S startades den 17 maj 1791 då Kung Christian VII gav husman Peter Andresen til�låtelse att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. I dag drivs företaget av Christian A. Petersen och hans döttrar som
är 8:e respektive 9:e generationen i rakt nedstigande led. Efter att ha varit grundat för mer än 220 år sedan
har Petersen Tegl utvecklat sig till att vara en högt specialiserad verksamhet med en global export. Utvecklingen har fortsatt – och fortsätter – i samarbete med arkitekter världen över.
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