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GRANBERG ZDOBYWA NAJBARDZIEJ UZNANĄ NAGRODĘ 
ŚWIATA DESIGNU - PONOWNIE!
Drugi rok z rzędu firma Granberg AS zdobyła międzynarodową nagrodę „Red Dot Award” - jedno z najbardziej prestiżo-
wych i najważniejszych wyróżnień w świecie designu - w kategorii projekt produktu. Tak jak rok temu firma uhonorowana 
została za nowy produkt w ofercie rękawic chroniących przed zmiażdżeniem i skaleczeniem dłoni.

Nagroda ta stanowi uznanie naszego wyjątkowego rozwoju 
produktów. Poza osiąganiem najlepszej jakości i wydajności, 
przesuwamy granice designu tak, by dać naszym klientom 
doskonałą ochronę dłoni jednocześnie zachowując komfort, 
doskonały chwyt i funkcjonalność, powiedział właściciel i 
CEO firmy Ole Marthon Granberg. Rękawica zaprojektowana 
została przez naszego projektanta/zespół projektantów pro-
wadzony przez  profesora Virginijusa Urbelisa. Proces twor-
zenia produktu cały czas skupiony jest przede wszystkim na 
potrzebach klientów. 

– Jedna nagroda jest już dużym osiągnięciem, jednak nasz 
zespół projektantów był w stanie utrzymać tak wysoki poziom, 
że zostaliśmy nagrodę dwa razy z rzędu. Jestem z nich niesamo-
wicie dumny - dodał Granberg.

W roku 2015 firma Granberg zdobyła 
prestiżową nagrodę projektową za 

dwa typy rękawic chroniących 
przed zmiażdżeniem i skale-

czeniem dłoni: Granberg® 
9001 oraz 9002. 
W tym roku Granberg został 
zwycięzcą Red Dot Award 

2016 dzięki nowemu mode-
lowi Granberg® 5501. 

Nagrodzona rękawica łączy w sobie cechy produktów do zadań spe-
cjalnych z miękkimi elementami ochronnymi z czarnego TPU 
umieszczonymi na odpornym na przecięcie materiale Typhoon®, 
zapewniającym 360° ochrony w klasie 5 - najwyższej opisanej 
w normie PN-EN 388.

Rękawica przeznaczona jest szczególnie do zróżnicowanych 
zastosowań podczas prac konserwacyjnych, budowy, pracy z ropą 
i gazem ziemnym, przemysłu motoryzacyjnego i inżynieryjnego 
oraz innych prac, które grożą obrażeniami spowodowanymi przez 
spadające lub odrzucone przedmioty lub zakleszczeniem czy 
zacięciem przez ostre krawędzie.

Granberg AS produkuje rękawice robocze od 1961 roku, 
od wielu lat jest liderem w produkcji rękawic w Norwegii, 
dostarczając swoje produkty z głównej siedziby i magazynu w 
miasteczku Bjoa, w zachodniej części kraju. W roku 2007 Gran-
berg AS poszerzył działalność o filię w Szwecji, dzięki czemu 
może oferować swoje produkty na rynkach europejskich z ma-
gazynu centralnego w Falkenberg.

Nagroda Red Dot Award przyznawana jest przez międzynarodowy 
panel ekspertów wyłaniający zwycięzców w szeregu katego-
rii. Produkty oceniane są pod kątem zróżnicowania, estetyki, 
wytrzymałości, funkcjonalności oraz treści emocjonalnych.  
Granberg otrzyma nagrodę “Red Dot Award” podczas dorocznej 
gali Red Dot w Essen, w Niemczech, 4. lipca 2016.

Projektant firmowy: Virginijus Urbelis.

Bjoa, 5th April 2016
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