
 

Fiskars Corporation 
Hämeentie 135 A, P.O. Box 130 
FI-00561 Helsinki, Finland 
Tel +358 204 3910 
www.fiskarsgroup.com 

 

Fiskars Oyj Abp        Pressmeddelande           14 mars 2013  

  Fiskarsprodukter kammade hem red dot-framgångar år 2013  
 

 

Fiskarskoncernens produkter har vunnit sex red dot-priser för produktdesign för år 2013. Den 

internationellt ansedda designtävlingen har belönat knivserien Fiskars Edge och saxen Fiskars 

ServoCut™ inom produkter för hem samt redskapsserien My First Fiskars® för barn och 

sekatören Fiskars SmartFit™ bland produkter för trädgård. På pristagarlistan finns också 

Leborgnes Nanovib™-hammare och en kruka från EbertSankey. 

 

Designpriset red dot design award, som inrättades redan på 1950-talet, har etablerat sig som ett av de 

mest ansedda bekräftelserna för ypperlig design. Priset ges endast till produkter som är av hög 

kvalitet och vars design präglas av kreativitet och innovation. I årets tävling utmärkte sig Fiskars i 

konkurrensen om red dots kvalitetsmärkning med mer än 1 800 tillverkare och formgivare från 54 

länder. 

 

 I serien My First Fiskars® ingår bland annat fyra långskaftade redskap och ett lådset med 

handredskap som har tagits fram för att erbjuda redskap som lämpar sig för barns behov 

under alla årstider och som möjliggör åratal av kreativ verksamhet. Form, storlek, material, 

färger och i synnerhet handtagens design är resultatet av många experiment i fält och respons 

från barn. 
 

 Sekatören Fiskars SmartFit™ passar alla händer eftersom den lämpar sig för både höger- 

och vänsterhänta och man kan justera klippkraften efter det arbete som utförs. 

 

 Fiskars ServoCut™-saxen en specialsax som har tagits fram för att klippa tjockare material. 

Enligt de test som gjordes under utvecklingsskedet fördubblar ServoCut™-funktionen 

klippkraften jämfört med en vanlig universalsax. 

 

 Den nya knivserien Fiskars Edge är en modern version av det viktigaste verktyget i alla kök. 

Det progressivt vassa utseendet följer trenden med smidigt helsvart design. Knivserien Edge 

har utvecklats av den danske formgivaren Tobias Wandrup, vars knivserie Functional Form 

för Fiskars redan tog hem red dot-designpriset år 2006.  

 

 Bland red dot-pristagarna år 2013 fanns också Leborgnes Nanovib®-hammare som smart 

minskar risken för belastningsskada som orsakas av upprepad rörelse genom att minska 

vibrationerna i hammaren tack vare ett patenterat system. 

 

 Sist men inte minst fick också den trekantiga EbertSankey Helsinki-krukan med rena 

nordiska linjer det ansedda red dot designpriset år 2013. Ytan känns behaglig och tack vare 

rotatonsformningsprocessen som används vid tillverkningen är krukan också lätt. 
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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 

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 
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