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PRESS RELEASE

VERDENSKJENT DESIGNPRIS TIL GRANBERG – IGJEN!
Granberg AS har for andre året på rad blitt tildelt den internasjonale industridesignerprisen  
«Red Dot Award», en av de mest prestisjefylte og viktigste designpriser i verden, for produktdesign. 
Akkurat som i fjor har de vunnet med et nytt produkt innenfor serien «slag- og kuttbeskyttende hansker».

Granberg AS har for andre året på rad blitt tildelt den internasjo
nale industridesignerprisen «Red Dot Award», en av de mest 
prestisjefylte og viktigste designpriser i verden, for produkt
design. Akkurat som i fjor har de vunnet med et nytt produkt 
innenfor serien «slag og kuttbeskyttende hansker».

Denne designprisen er en viktig anerkjennelse av vår eksep
sjonelle produktutvikling. I tillegg til at vi befinner oss på øver
ste hylle med tanke på kvalitet og produktytelse, så flytter vi 
grenser innenfor design for å kunne gi våre kunder det aller 
beste som finnes med tanke på håndbeskyttelse – og det 
uten at det skal gå utover verken komfort, grep eller funksjo
nalitet, sier eier og adm.dir. Ole Marthon Granberg. Hansken 
er designet inhouse av selskapets egen designer/designteam, 
ledet av førsteamanuensis Virginijus Urbelis. 
Hele produktutviklingsprosessen er som vanlig sentrert rundt 
kundenes viktigste behov.

Å vinne en gang er en stor presta
sjon, men at vårt inhouse pro

duktteam har vært i stand til 
å opprettholde et så sky

høyt nivå, og gjordt oss i 
stand til å vinne denne pri
sen to år på rad gjør meg 

vanvittig stolt, fortsetter Ole 
Marthon Granberg. 

Forrige år, i 2015, ble Granberg 
tildelt den prestisjetunge design
prisen for to typer slag og kutt

beskyttende arbeidshansker: 
nemlig Granberg® 9001 og 9002. 

Igjen har Granberg blitt kåret til vinner av Red Dot Award 
2016 for sitt nye produkt Granberg® 5501. Hansken har en 
kraftig, men ytterst smidig slagbeskyttelse i svart TPU mon
tert på en kuttresistent hanske av Typhoon® materiale som 
gir 360° kuttbeskyttelse på aller høyeste nivå 5 iht. EN 388.

Den er spesielt egnet for ulike oppgaver innenfor vedlike
hold, bygg og anlegg, olje og gassrelatert virksomhet, bil
industri, mekanisk industri osv. hvor man risikerer slag på 
grunn av rekyler eller fallende gjenstander, klemskader og 
kutt skader fra skarpe kanter og gjenstander.

Granberg AS har produsert arbeidshansker siden 1961 og 
har vært bransjeleder i Norge i en årrekke og betjent det 
norske markedet fra sitt hovedkontor og lager på Bjoa på 
Vestlandet.

I 2007 ekspanderte Granberg AS til Sverige for å betjene 
det europeiske markedet fra sitt lager i Falkenberg.

Red Dot Award er en pris hvor en internasjonal ekspertjury 
velger vinnerne innenfor en rekke forskjellige kategorier. 
Produktene er vurdert basert på differensiering, estetikk, 
holdbarhet, funksjonalitet og emosjonelt innhold. Granberg 
mottar prisen Red Dot Award under den årlige Red Dot Gala 
i Essen, Tyskland den 4. juli 2016.

Inhouse designer: Virginijus Urbelis.
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