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  Tyska statens designpris 2013 till Fiskars Quantum-serie 
 

Fiskars trädgårdsredskapsserie Quantum har belönats med Förbundsrepubliken 

Tysklands Designpris i silver för produktdesign. Quantum representerar en smart 

kombination av slät, lätt och robust aluminium och första klassens blad med unika 

korkbelagda TruGrip-handtag. Serien har redan tidigare vunnit det uppskattade 

red dot-designpriset ”Best of the Best 2012“  samt även Tyska designrådets 

designpris 2013. 

 

Juryn som valde ut pristagarna i tyska statens designpris bestod av representanter från den 

akademiska världen, företagsvärlden, designindustrin och massmedian. Produktdesignern och 

jurymedlemmen Mark Braun motiverade valet av Fiskars som pristagare på följande sätt: 

“Användarvänlighet möter professionalism – vi berömmer Fiskars för den ytterst högklassiga och fina 

serien klippredskap Quantum. Den har övertygat oss om att den är fulländad i sin funktionalitet. Valet 

av material är smart, med blad av bästa kvalitet, lätt aluminium och behändig kork. Med andra ord: för 

oss är Quantum ett uttryck för ypperlig industriell design som dessutom är trevlig att se på och ta i.” 

 

Fiskars Quantum™-serie av klippande trädgårdsverktyg representerar 

innovativ funktionalitet och modern design. Serien representerar en ny 

design-DNA inom Fiskars Trädgård och är ett uttryck för skandinavisk 

design med betoning på naturliga material. Redskapen har också 

geniala Fiskars-lösningar som Fiskars PowerGear™, en mekanism för 

gren- och häcksaxar som ökar deras klippkraft. 

 

”Vårt mål är att formulera om trädgårdskötsel. Med produkter som kombinerar toppkvalitet, smarta 

lösningar och hållbar design vill vi göra trädgårdsskötsel både enkelt och behagligt. För oss är 

utmaningen att hitta den bästa lösningen på våra kunders behov. Jag tror verkligen att livet blir bättre 

genom design. Det är en ständig och övergripande uppgift inom varje industri att göra den 

förbättringen möjlig”, säger Petteri Masalin, produktutvecklingsdirektör på Fiskars 

trädgårdsverksamhet i Europa. 

  

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 

 

Sedan år 1969 har den tyska förbundsrepublikens minister för ekonomi och teknologi delat ut Tyska 

statens designpris, Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, i fyra kategorier. Upp till fem 

prisvärda produkter och koncept belönas med guld- eller silverprisen inom produkt- och 

kommunikationsdesign. Priset är det högsta officiella tyska priset inom formgivningsindustrin. 

 

 

Mer information: 

Mark Woods, PR-expert, Fiskars Trädgård, tfn +358 20 439 5113 

 

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har 

en stark samling ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars 
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grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på 

NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och koncernen har cirka 

4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com 


