MMS Membrane Systems ei ole ainoastaan prosessilaitteistojen toimittaja
vaan myös yhteistyö- ja sparrauskumppani innovatiivisten ja kannattavien
ratkaisujen kehittämiselle. Perustamalla MMS Nordicin Tanskaan yritys
on nyt rakentanut sillan asiakkaille
kaikissa Pohjoismaissa.
Suomessa yhteistyökumppanina toimii
myös hygieenisten nesteenkäsittelylaitteiden asiantuntija Thinkflow Oy.

Kalvosuodatusratkaisujen
uusi toimittaja pohjoismaisille
markkinoille
Sveitsiläinen MMS Membrane Systems avasi 1. lokakuuta 2018 toimiston Tanskaan MMS Nordicin nimellä.
Tanskalaista osastoa pyörittää nelikko, jolla on monen vuoden kokemus kalvosuodatuksesta ja joka vastaa
kaikista pohjoismaisista toiminnoista.
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MMS:n historia
Alain Messinger perusti MMS:n perusti
Zürichissä vuonna 1995 ETH:n, Zürichin
teknisen yliopiston sivuhaaraksi. Yritys

Vuonna 2011 Alfred Hirschi ja George
Bou-Habib toteuttivat management
buy-out -yrityskaupan ja ovat nyt MMS:n
pääosakkeenomistajia. MMS Nordicin
omistaa Niels Osterland.
Yhteystiedot:
MMS NORDIC
Hovedgaden 25, DK-8641 Sorring
www.mmsx.com, Puh. +45 7090 9030
Yhteistyössä:
Thinkflow Oy
Savirunninkatu 2, 04260 Kerava
www.thinkflow.fi, Puh. 09-7206310
MMS:llä on Zürichissä testilaboratorio, jossa
pohjoismaiset asiakkaat voivat käydä. Täällä
ovat tavattavissa sveitsiläiset omistajat

MMS Nordic – vasemmalta: Jane Stannius, Morten Lindstrøm, Lars B. Pedersen ja Niels Osterland.
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