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Prisbelønt ny form på brannslukker 
– Firephant er den nye innredningsdetaljen 
 
Det tradisjonelle sylinderformede brannslukningsapparatet fra 1818 får selskap av Firephant – en 
designslukker i helt ny form, enkel å bruke og med en pen og moderne design. Slukkeren har fått 
designprisen ”Red Dot: Best of the Best”. 
 
– Vi fokuserte på brukervennlighet og design da vi skapte Firephant. Det skal være lett å forstå 
hvordan den skal håndteres og designen skal bidra til at man gjerne har den stående fremme, sier 
industridesigneren Lars Wettre som har utviklet Firephant sammen med industridesigneren Jonas 
Forsman.  
 
Firephant er utformet med et stort, grepvennlig håndtak som 
enkelt visualiserer hvordan den skal brukes og hvor man skal 
sikte. Håndtaket er plassert rett ovenfor tyngdepunktet til 
forskjell fra vanlige brannslukkere. 
 

- Når man monterer den på veggen, er håndtaket rettet 
mot brukeren slik at man omgående kan gripe tak i det. 
Håndtaket gjør at man får god balanse når man løfter 
slukkeren og den føles også lettere. Formen visualiserer 
slukkemiddelets vei fra beholderen til munnstykket og 
gir brukeren et tydelig bilde av hvordan den skal brukes, 
sier Lars Wettre.  

  
Den moderne og smidige designen gjør Firephant til en pen del av innredningen, perfekt å ha på 
kjøkkenet som et supplement til den større brannslukkeren som ofte er plassert på et bortgjemt 
sted. 

 
- Målet er at forbrukerne skal synes at den er så pen at man vil ha den fremme, gjerne festet 

på veggen som en innredningsdetalj. Brannslukkere er det mest effektive hjelpemiddelet hvis 
det begynner å brenne, og sammen med røykvarsleren kan det være den avgjørende 
forskjellen mellom å beholde eller miste alt, sier Lars Wettre. 

 
I Norge selges Firephant i rød farge. Den finnes i størrelsene 1 og 2 kg og skal anses som et 
supplement til den større brannslukkeren på 6 kg. Firephant selges i Jerniabutikkene fra og med 
1. oktober i år. Pris: 1 kg fra ca. 599 kroner og 2 kg fra 799 kroner. 

 
GPBM Nordic, som har utviklet Firephant sammen med de svenske industridesignerne Lars Wettre og 
Jonas Forsman, selger også røykvarslere, branntepper og andre brannslukkere under varemerket 
Housegard.  
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For høyoppløste bilder: 
Se bilder vedlagt i pressemeldingen eller kontakt: 
Jennie Boqvist, på GPBM Nordic, telefon: +46 (73)365 60 40, e-post: jennie.boqvist@gpbmnordic.se 

 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Lars Wettre, industridesigner, telefon: +46 (0)70-56 09 48, e-post: lars@wettre.se 
Magnus Clavegård, salgsansvarlig for Firephant, telefon: +46(0)31-799 16 00, e-post: 
magnus.clavegard@gpbmnordic.se 
 
 
Firephant er et nytt brannsikkerhetsvaremerke under Housegard, et av Nordens ledende varemerker innenfor 
brannsikkerhet. Den nye brannslukkeren er designet av industridesignerne Lars Wettre og Jonas Forsman. Jonas 
og Lars har samarbeidet i flere ulike prosjekter innenfor belysning og møbler siden studietiden på Chalmers 
tekniske høyskole i Göteborg. De er blant annet kjent for CableCup – den patenterte ”takkoppen” og enkleste 
løsningen for taklamper. Firephant finnes i butikkene fra og med oktober 2014.  

 
Housegard er GPBM Nordics varemerke på produktområdet brannsikkerhet med produkter som pulver-, skum- 
og CO2-slukkere, røykvarslere og branntepper. Housegards brannsikkerhetsprodukter selges i Norden og Sør-
Europa, og målet er at man i sterk grad skal bidra til å redusere brannulykker. GPBM Nordic AB markedsfører 
og selger også produkter innen portabel energi og belysning gjennom varemerkene GP Batteries og GP Lighting. 
Konsernet har ca. 90 ansatte og en omsetning på ca. SEK 350 millioner. Konsernets hovedkontor og lager ligger 
i Göteborg. 
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