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Fiskars Group och Fortum samarbetar för att tillverka handtag som 

motverkar spridning av smitta 
 

Fiskars Group och Fortum har kommit överens om ett samarbete för att tillverka och 

distribuera ett handtag som motverkar spridningen av smitta. Det innovativa handtaget är 

tillverkat av återvunnen plast och gör det möjligt att öppna dörrar med armen. Handtaget är 

ett tillbehör som monteras på dörrar. Testbruk i dagligvaruhandeln visade att handtaget 

tydligt minskade beröring med handflatan. Handtaget har väckt både nationell och 

internationell uppmärksamhet inom handeln. 

 

Fiskars Group ansvarar för formgivning, tillverkning och försäljning av handtaget. Pilotskedet 

har redan genomförts under namnet Fortum Vipu och handtaget kommer under sommaren 

att börja säljas på den internationella marknaden. Det smittminskande handtaget tillverkas 

vid Fiskars Groups fabrik i Billnäs i Raseborg i Finland. Handtaget tillverkas i Fortums 

Circo®-plast som tillverkas av återvunnet plastavfall från konsumenter på Fortums 

plastraffinaderi i Riihimäki. 

 

”Vi är mycket nöjda över att kunna samarbeta med ett så välkänt och ansett företag som 

Fiskars Group. Ett handtag som minskar spridning av smitta är en praktisk tillämpning av vårt 

kunnande som ligger helt rätt i tiden och också bidrar till en mångsidig användning av 

återvunnen plast. Samarbetet med Fiskars Group är dessutom ett strålande exempel på ett 

exceptionellt smidigt samarbete mellan två företag,” säger Kalle Saarimaa, chef för Fortum 

Recycling & Waste. 

 

Fiskars Group vidareutvecklar Vipu-handtagets design, monteringsmöjligheter och 

användbarhet för att utöka användningsmöjligheterna tillsammans med olika typer av dörrar i 

offentliga miljöer. 

 

”Vårt mål är att göra människors vardagssysslor tryggare. Vi ville gärna vara med i ett projekt 

med en stram tidtabell som utnyttjar vårt kunnande i en exceptionell situation. Vi studerar 

många nya affärsmöjligheter inom den cirkulära ekonomin och försöker hitta lösningar som 

förlänger materialens livscykler. Det återvunna materialet i handtaget ger intressanta 

möjligheter till just det,” säger Pekka Salmi, Fiskars Groups chef för försäljningsområdet 

Finland, Ryssland och Baltikum. 

 

Kontaktuppgifter för försäljning: 
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handle@fiskars.com 

www.fiskarsgoup.com/handle  

Mer information för medier: 

 

Bilder och video: https://fiskars.emmi.fi/l/8gjcDRk7wCmS 

Jenni Marsio  

Kommunikationschef 

Fiskars Group 

+358 45 636 0400 

jenni.marsio@fiskars.com  

 

Anniina Rasmus 

Brand Sales Manager, Fortum Circo® 

+358 400 815 484 

anniina.rasmus@fortum.com 

 

Fiskars Group 

Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra 

varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är 

närvarande i människors vardagsliv – i hem, trädgård och uteliv. Vi vill göra vardagen 

extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7 000 

människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier 

noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och 

följ oss på Twitter @fiskarsgroup. 

 

Fortum 

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Vi förser våra kunder 

med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill 

involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt 

dotterbolag Uniper är vi Europas tredje största producent av CO2-fri elektricitet. Våra cirka 

19 000 yrkeskunniga anställda och vår gemensamma balansomslutning på cirka 69 miljoner 

euro garanterar att vi har storlek, expertis och resurser att växa och gå vidare med en 

energirevolution. Fortums aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors och Unipers aktier är 

noterade på börsen i Frankfurt. www.fortum.fi 

  

Fortum Circo® – återvunnen plast  
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Fortum Circo® är en återvunnen plastråvara som passar en mängd olika tillämpningar. Som 

råmaterial utgör Fortum Circo ett konsekvent och ansvarsfullt val. Plastgranulat kan även 

specialanpassas till kundspecifika behov. Den återvunna Fortum Circo-plasten är ingen 

kompromiss utan en pålitlig lösning för tillverkning av tåliga plastprodukter. 

https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut/kierratys/muovit/circo 


