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  Fiskarsin Quantum-tuotteille Saksan liittotasavallan 
muotoilupalkinto 2013 
 

Fiskarsin Quantum-puutarhatuotesarjalle on myönnetty Saksan liittotasavallan 

hopeinen muotoilupalkinto tuotesuunnittelusta. Quantum-sarja yhdistää kevyen, 

mutta kestävän alumiinin huippulaadukkaisiin teriin ja ainutlaatuisiin 

korkkipäällysteisiin TruGrip-kahvoihin. Sarjalle on jo aiemmin myönnetty arvostettu 

red dot ”Best of the Best 2012“ -muotoilupalkinto sekä Saksan muotoiluneuvoston 

vuoden 2013 tunnustuspalkinto. 

 

Akateemisen maailman, teollisuuden, muotoilun ja median edustajasta koostuvan arvovaltaisen raadin 

jäsen, tuotesuunnittelija Mark Braun selitti Fiskarsin valintaa näin: ”Käytännöllisyys kohtaa 

ammattimaisuuden – kiitämme Fiskarsia Quantumin erittäin korkeasta laadusta ja loppuun saakka 

viedystä leikkaavien tuotteiden sarjasta. Se on vakuuttanut meidät täydellisestä toiminnallisuudestaan. 

Materiaalit on valittu fiksusti: terät ovat parasta laatua, alumiini kevyttä ja korkki käytännöllistä. Toisin 

sanoen: Quantum edustaa meidän mielestämme erittäin hyvää teollista muotoilua, joka on myös 

mukavan tuntuinen ja näköinen.” 

 

Fiskarsin puutarhan leikkuutyökalujen Quantum™-sarja edustaa 

innovatiivista käytännöllisyyttä ja modernia muotoilua. Luonnollisia 

materiaaleja korostava sarja on kunnianosoitus pohjoismaiselle 

muotoilulle ja edustaa Fiskarsin puutarhatyökalujen uuden muotoilun 

terävintä kärkeä. Sarjan tuotteissa on hyödynnetty Fiskarsin nerokasta 

suunnittelua, kuten leikkurien ja pensassaksien leikkuutehoa 

parantavaa Fiskars PowerGear™ -mekanismia. 

 

 ”Tavoitteenamme on viedä puutarhanhoito uudelle tasolle. Yhdistämällä tuotteissamme erinomaisen 

laadun, fiksut ratkaisut ja kestävän muotoilun haluamme tehdä puutarhanhoidosta yksinkertaista ja 

nautinnollista. Haasteena on löytää asiakkaidemme tarpeisiin parhaat ratkaisut. Uskon todella, että 

muotoilu parantaa elämää, ja jokaisella teollisuudenalalla on jatkuva tehtävä toteuttaa tätä tavoitetta”, 

sanoo Petteri Masalin, Fiskarsin Euroopan puutarhaliiketoiminnan tuotekehitysjohtaja. 

 

Saksan liittotasavallan muotoilupalkinto 

 

Saksan liittotasavallan talouden ja teknologian ministeri on myöntänyt Saksan liittotasavallan 

muotoilupalkinnon neljässä eri sarjassa vuodesta 1969. Enintään viisi parasta työtä voittaa kultaisen 

tai hopeisen palkinnon tuotesuunnittelun ja kommunikaatiomuotoilun aloilla. Palkinto on Saksan ylin 

virallinen muotoilupalkinto. 
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Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit 

ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu 

NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja 

henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com 
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