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Pressmeddelande 
 
Helsingfors, april 2012 

 
Red dot belönar Fiskars dubbelt upp med utmärkelsen best of the best  
 
Priset red dot best of the best 2012 delas ut till Fiskars Quantum™, som är en serie trädgårdsredskap i 
premiumklassen, och Iittalas moderna öppna eld Kaasa. Dessutom går ytterligare fyra priser till andra 
Home and Garden-produkter från Fiskars. 
 
Den internationellt erkända red dot-designtävlingen har gett Fiskars utmärkelser på högsta nivå för två av 
företagets produkter, och fyra andra Fiskars-produkter har också fått pris i årets tävling. Såväl 
trädgårdsredskapsserien Fiskars Quantum™ som Fiskars-varumärket Iittalas moderna öppna eld Kaasa, skapad 
av den finske formgivaren Ilkka Suppanen, belönades med det eftertraktade priset ”best of the best 2012” i 
kategorin produkter. 
 
”Vi på Fiskars är mycket hedrade över att få ta emot den här kvalitetsstämpeln från red dot för våra produkter, 
särskilt i år då Helsingfors står i blickpunkten som World Design Capital. De här framgångarna är ett kvitto på vår 
strävan att skapa ikoniska produkter som alla kan uppskatta och ett bevis på hur begåvade våra formgivare är”, 
säger Max Alfthan, strategichef på Fiskars. 
  
Red rot award är en av de största och mest prestigefyllda designtävlingarna i världen. Det är bara särskilt kreativa, 
innovativa och högkvalitativa produkter som får priset. Produkter som nomineras till red dot design award bedöms 
av en jury bestående av 30 designexperter. Årets tävling hade rekordmånga deltagare. Fiskars tävlade mot 1 800 
tillverkare och formgivare från 58 länder som alla var ute efter kvalitetsstämpeln för estetiska former och varaktiga 
trender. 
 
Best of the best 
 
Fiskars Quantum™-serien är trädgårdsredskap som hyllar skandinavisk design genom tonvikt på användning av 
naturliga material. Serien kommer att lanseras vid den internationella trädgårdsmässan Gafa i Köln i Tyskland i 
september 2012 och den representerar en ny banbrytande design för trädgårdsredskap från Fiskars. Särskilt 
utmärkande för seriens sekatörer, grensaxar och häcksaxar är de korkbelagda aluminiumhandtagen och knivarna i 
rostfritt kvalitetsstål. Redskapen har också geniala Fiskars-lösningar som Fiskars PowerGear™, en mekanism för 
gren- och häcksaxar som ökar deras skärkraft. 
 
Iittalas Kaasa, med design av Ilkka Suppanen, är en modern eldstad som är inspirerad av 

forna tiders vårdkasar. Kaasa, som en gång i tiden var viktiga sjömärken för finska sjömän, 
har gett inspiration till det här traditionella men ändå moderna blickfånget som liknar en 
öppen eld. Lågan huserar på en botten av stål och kåpan utgörs av munblåst glas, vilket 
skapar en avkopplande stämning. 
 
Flera red dot -utmärkelser 
 
Red dot-framgångarna fortsätter för Fiskars Xseries™ tack vare den 
ihopfällbara sågen Fiskars Xtract™ med sitt karakteristiska orange 

handtag, en ergonomisk greppdesign och ett smart konstruerat 
dubbeltandat blad i härdat stål. Fiskars ihopfällbara såg Xtract™, som både 
kapar färskt virke effektivt och är lätt att bära med sig, finns i tre varianter: 
stor, liten och snickarsåg med speciellt anpassat blad. 
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Iittalas ljusstake Allas, av den norske formgivaren Andreas Engesvik, fick också en red dot-

utmärkelse i kategorin produktdesign. Allas är en fräsch och oväntad tolkning av den 
traditionella kandelabern. Gjutjärn i kombination med en modern skandinavisk design skapar 
ett spännande objekt som helt enkelt kräver ett ljus som kronan på verket. 
 
 
 
 

Red dots utmärkelse för designkvalitet går också till Fiskars yx- och knivslip 
Xsharp™.  Fiskars Xsharp™ är en ovärderlig kombination av design och 

funktionalitet och den är lätt att bära med sig. Det räcker med en 
knapptryckning för att den lättanvända mekanismen ska byta mellan två 
keramiska brynen, ett för yxor och ett för knivar. Allt för att få optimal skärpa även ute i fält. 
 

Universaldricksglaset Lempi, med design av Matti 

Klenell, är en nykomling i Iittalas starka glassortiment. 
Dess platsbesparande och staplingsbara design, 
eleganta form och tre starka färgalternativ gör Lempi-
glaset tidlöst. 
 

 
Den 2 juli 2012 kommer vinnarna att firas vid red dot-galan, där över 1 000 internationella gäster från 
designvärlden, designbranschen, samhället och media deltar i ceremonin på Aalto-Theater i Essen i Tyskland. 
Efter ceremonin kommer Fiskars vinnande bidrag att visas upp vid en fyra veckor lång specialutställning i red dot-
designmuseet, som också det finns i Essen. 
 

Om red dot design award 
 
Red dot design award började delas ut på 1950-talet och det finns tre discipliner: ”red dot award: produktdesign”, 
”red dot award: kommunikationsdesign” och ”red dot award: designkoncept”. Bara under 2011 registrerades mer än 
14 000 bidrag från över 70 länder. Priset – den röda punkten – är internationellt etablerad som en av de mest 
uppskattade kvalitetsstämplarna för framstående design. 
 
 
Om du vill ha mer information kan du kontakta: 
 
Siru Nori 
Communications Manager, Fiskars Homeware och Iittala 
Tel +358 204 39 5611 
GSM +358 40 550 3087 
 
Mark Woods 
PR Specialist, Fiskars Garden EMEA 
Tel +358 40 159 2350 
mark.woods@fiskars.com 
  
 
Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av 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 Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 
länder. www.fiskarsgroup.com 


