
   
 

                                                           
 

Silvent hjälper tillverkningsföretag med energioptimering och förbättrad arbetsmiljö. Huvudkontoret finns i Borås, där all 
utveckling och forskning sker. I företaget finns en unik kompetens inom området tryckluftsdynamik. Silvents produkter och 
kundanpassade lösningar för blåsning med tryckluft används av ledande tillverkare och varumärken över hela världen. Idag 
säljs Silvent i 77 länder och omsatte 125 miljoner kronor under 2016. 
 

Pressmeddelande    Borås 2017-04-03 
Att: Nyhetschefen 
 

Silvent vinner prestigefyllda designpriset Red Dot  
– Blåspistolen Pro One får internationellt erkännande redan före lansering 
 
Svenska Silvent, en av världens ledande tillverkare av produkter för tryckluft, lanserar 
Pro One, en ny blåspistol den 1 september i år. Men redan nu tilldelas Pro One den 
internationella utmärkelsen Red Dot, för utsökt designkvalitet inom kategorin Product 
Design 2017.  
 
Pro One har en unik, ergonomisk utformning som 
har tagits fram under ett flerårigt samarbete med 
den välrenommerade designbyrån Veryday.  
 
– Vi på Silvent tycker att alla har rätt till en bra 
arbetsmiljö och det är något som vi vill bidra till. 
Eftersom blåspistolen är ett av de mest använda 
verktygen i produktion, har vi utvecklat Pro One 
som är en effektiv, tyst och robust blåspistol, 
säger Anders Erlandsson, vd på Silvent. 
 
Red Dot är en av världens största designtävlingar och har funnits sedan 1950-talet. Designers 
och tillverkare från hela världen bjuds årligen in att delta med sina produkter. Red Dot-
symbolen har med tiden kommit att bli en erkänd och åtråvärd kvalitetsstämpel för 
framstående design. Totalt 54 länder skickade in 5500 bidrag till Red Dot 2017. Juryn bestod 
av cirka 40 oberoende designers, professorer inom design och journalister med 
designinriktning som noggrant testade, diskuterade och bedömde varje enskild produkt.  
– Red Dot-vinnarna utövar rätt designstrategi. De har insett att god design och ekonomisk 
framgång går hand i hand. Utmärkelsen bekräftar deras höga designkvalitet och är ett tecken 
på framgångsrik designpolitik, säger professor, dr. Peter Zec, grundare och vd för Red Dot 
Award, i ett uttalande.  
 
I dag, den 3 april, presenteras vilka produkter som vunnit Red Dot, men det är inte förrän den 
3 juli, 2017 som prisutdelningen äger rum i Essen i Tyskland.  
– Vi är riktigt stolta och glada över Red Dot-utmärkelsen som vi får ta emot i sommar, den 
bekräftar resultatet av vår stora satsning på att ta fram en blåspistol av högsta klass som är 
utformad efter användaren, säger Anders Erlandsson.  
 
Bilder på Silvents nya produkt Pro One kommer att släppas den 2 juni, 2017. Lanseringen av 
Pro One sker den 1 september, 2017 och produkten finns då till försäljning i 77 länder.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Anders Erlandsson, vd på Silvent, tfn +46 (0)705 27 91 00,  www.silvent.com 
Anders Ekhammar, presskontakt på Silvent, tfn +46 (0)707 46 25 79   
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