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  Fiskarsin tuotteille useita red dot -muotoilupalkintoja  
 

 

Fiskars-konsernin tuotteet ovat saaneet kuusi vuoden 2013 red dot -huippumuotoilupalkintoa. 

Kansainvälisesti arvostettu muotoilukilpailu palkitsi kodintuotteista Fiskars Edge -veitsisarjan 

ja Fiskars ServoCut™ -sakset,  ja puutarhatuotteista palkittiin lasten työkalusarja My First 

Fiskars® sekä Fiskars SmartFit™ -oksasakset. Palkittujen listalta löytyvät myös Leborgnen 

Nanovib™-vasara ja EbertSankeyn Helsinki-ruukku. 

 

Red dot, joka juuret juontuvat aina 1950-luvulle, on yksi maailman arvostetuimmista 

muotoilukilpailuista. Palkinto annetaan vain korkeatasoisille tuotteille, jotka edustavat luovaa ja 

innovatiivista muotoilua. Tämän vuoden kilpailussa Fiskarsin muotoilu erottui edukseen  kaikkiaan 

54:tä maata edustavista 1 800 valmistajasta ja muotoilijasta. 

 

 My First Fiskars® -sarjaan kuuluu mm. neljä varsityökalua sekä ulkotyökalujen laatikkosetti. 

Sarja tuo markkinoille kaikkiin vuodenaikoihin ja monivuotiseen luovaan tulkintaan sopivat 

lasten työkalut. Työkalujen muodoissa, koossa, materiaaleissa, väreissä ja erityisesti 

kädensijan muotoilussa on huomioitu usean kenttätutkimuksen tulokset ja lapsilta saatu 

palaute. 
 

 Sekä vasen- että oikeakätisille puutarhan ystäville muotoillut Fiskars SmartFit™-oksasakset 

sopivat käteen kuin käteen, ja saksien leikkuuvoiman voi sovittaa käsillä olevaan työhön. 

 

 Fiskars ServoCut™-sakset soveltuvat erityisen hyvin leikkaamaan tavallista paksumpaa 

materiaalia. Tuotekehitysvaiheen testien perusteella ServoCut™ kaksinkertaistaa saksien 

leikkauskyvyn tavallisiin yleissaksiin verrattaessa. 

 

 Uusi Fiskars Edge -veitsisarja on keittiön tärkeimmän työkalun moderni versio. Sen 

progressiivisen terävä ilme jatkaa kokomustaa designtrendiä. Edge-veitsisarjan on kehittänyt 

tanskalainen muotoilija Tobias Wandrup, jonka Fiskarsille suunnittelema Functional Form -

veitsisarja voitti red dot muotoilupalkinnon vuonna 2006. 

 

 Vuoden 2013 red dot product design award -voittajiin kuului myös Leborgnen Nanovib®-

vasara jonka patentoitu tekniikka vähentää toistuvan rasituksen stressivamman riskiä 

vaimentamalla vasaran tärinää. 

 

 Myös kolmisivuinen ja skandinaavisen linjakas EbertSankeyn Helsinki-ruukku nappasi 

itselleen vuoden 2013 red dot design -palkinnon. Ruukun pinta tuntuu miellyttävältä ja 

valmistus rotaatiomuovausmenetelmällä tekee siitä kevyen. 
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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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