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MAAILMAN TUNNETUIN MUOTOILUPALKINTO 
JÄLLEEN GRANBERGILLE!
Granberg AS on voittanut jo toisena vuonna peräkkäin maailman arvostetuimpiin muotoilupalkintoihin lukeutuvan kan-
sainvälisen Red Dot Award -palkinnon tuotesuunnittelustaan. Edellisen vuoden tapaan yritys voitti palkinnon uudella, 
isku- ja viiltosuojakäsineisiin kuuluvalla tuotteellaan.

Muotoilupalkinto on merkittävä tunnustus poikkeuksellisen 
hyvästä tuotekehitystyöstämme. Sen lisäksi, että tuotteemme 
ovat laadultaan ja suorituskyvyltään huipputasoa, pyrimme 
olemaan suunnittelun uranuurtajia. Siten voimme tarjota asi-
akkaillemme markkinoiden parhaita tuotteita käsien suojauk-
seen tinkimättä mukavuudesta, pidosta tai toiminnallisuudesta, 
Granbergin omistaja ja toimitusjohtaja Marthon Granberg to-
teaa. Käsineet on suunnitellut yrityksen oma suunnittelutiimi, 
jota johtaa apulaisprofessori Virginijus Urbelis. Koko tuotekehi-
tysprosessissa keskitytään aina asiakkaan ensisijaisiin tarpeisiin. 

– Palkinnon voittaminen ensimmäisen kerran oli suuri saavutus. 
Mutta se, että yrityksemme tuotetiimi on onnistunut ylläpitä-
mään näin korkeaa tasoa suunnittelussa ja voittamaan palkin-

non toisena peräkkäisenä vuonna, saa 
minut tavattoman ylpeäksi, toimi-

tusjohtaja Granberg jatkaa.

Vuonna 2015 maineikas 
m u o t o i l u p a l k i n t o 
myönnettiin Granber-
gille kaksista isku- ja 
viiltosuojakäsineistä: 
Granberg® 9001- ja 

9002-malleista. 
Tänä vuonna Granberg® 

5501 -käsineet toivat 
Granbergille Red Dot Award 

2016 -voiton. Palkituissa käsi-
neissä on vaativaan käyttöön tar-

koitetut, mutta silti pehmeät iskunsuojayksityiskohdat, jotka 
on valmistettu mustasta termoplastisesta polyuretaanista. 
Itse käsineet on valmistettu Typhoon®-kuidusta, joten niissä 
on viiltosuojaluokan 5 mukainen 360°:n viiltosuoja, joka vastaa 
EN 388 -standardin korkeinta suojatasoa.

Käsineet soveltuvat erityisen hyvin erilaisiin kunnossapitotöi-
hin, rakennusalalle, öljy- ja kaasuteollisuuteen, autoteollisuu-
teen ja suunnittelutöihin, joissa on iskuvaara putoavien tai 
takaisiniskevien esineiden takia, tai terävien reunojen ja esi-
neiden aiheuttama puristus- tai viiltovaara.

Työkäsineitä vuodesta 1961 valmistanut Granberg AS on ollut 
alan markkinajohtaja Norjassa jo vuosien ajan. Yrityksen pää-
konttori ja kotimaan varasto sijaitsevat Norjan länsirannikol-
la Bjoassa. Vuonna 2007 Granberg AS laajensi toimintaansa 
Ruotsiin, ja sen Falkenbergissa sijaitseva varastokeskus palve-
lee Euroopan markkinoita.

Asiantuntijoista koostuva kansainvälinen Red Dot Award -tuo-
maristo valitsee voittajat useissa eri kategorioissa. Tuotteita 
arvioidaan erilaisin kriteerein, kuten innovatiivisuuden, este-
tiikan, kestävyyden, toiminnallisuuden ja haluttavuuden pe-
rusteella. Granberg vastaanottaa Red Dot Award -palkinnon 
vuotuisessa Red Dot -gaalassa Saksan Essenissä 4.7.2016.

Granbergin pääsuunnittelija: Virginijus Urbelis.

Bjoa, 5th April 2016

Lisätietoja antaa:
Ole Marthon Granberg, toimitusjohtaja.
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