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EFTERTRAKTAT DESIGNPRIS TILL GRANBERG – IGEN!
Granberg AS har för andra året i rad tilldelats det internationella industridesignpriset «Red Dot Award»
för produktdesign, en av de mest prestigefyllda och viktigaste utmärkelserna för design i världen.
Som förra året har Granberg vunnit för en ny produkt i sin serie av slag-och skärskyddshandskar.
– Designpriset är ett viktigt erkännande av vår framstående
produktutveckling. Förutom att vi som alltid självklart satsat
på kvalitet, har vi flyttat gränserna för design för att kunna
ge våra kunder ett mycket kraftfullt handskydd utan att ge
avkall på komfort, grepp eller funktionalitet, säger ägare och
koncernchef Ole Marthon Granberg.

handske av Typhoon® material som ger 360° skärskydd i
nivå 5 enligt EN 388. Den lämpar sig framförallt till olika
arbetsuppgifter inom tillverkningsindustri, underhåll, bygg
och anläggning där man riskerar slag på grund av rekyler
eller fallande objekt, klämskador, och skärskador från vassa
kanter och föremål.

Handsken är designad in-house av företagets eget produkt
team under ledning av chefsdesigner Virginijus Urbelis.
Hela produktutvecklingsprocessen har som vanligt tagit sin
utgångspunkt i kundens viktigaste behov.

Familjeföretaget Granberg AS har producerat arbetshandskar
sedan 1961 och har länge varit branschledande i Norge, där
man betjänar sina kunder från sitt huvudkontor och lager på
Bjoa på Västlandet. Företaget expanderade 2007 med ett dotterbolag i Sverige, för att serva EU-marknaden från sitt lager och
kontor i Falkenberg.

– Att vinna en gång är stort, men att lyckas hålla en så hög
nivå i ett in-house produktteam att vi kan vinna denna ut
märkelse två år i rad – det är jag oerhört stolt över, fortsätter
Ole Marthon Granberg.
Förra året, 2015, tilldelades Granberg det prestigefyllda designpriset för arbetshandskarna
med slag- och skärskydd
Granberg® 9001 och
9002. Återigen har Granberg utsetts till vinnare av
Red Dot Design Award
2016 för sin nya produkt
Granberg® 5501. Handsken har ett kraftigt men smidigt slagskydd i svart TPU på en

Red Dot Award är en utmärkelse där en internationell sak
kunnig jury årligen utser vinnare inom olika kategorier. Produkter bedöms utifrån differentiering, estetik, hållbar
het,
funktionalitet och emotionellt innehåll. Granberg tar emot
priset Red Dot Award vid den årliga Red Dot galan i Essen,
Tyskland, den 4 juli 2016.
In-house designer: Virginijus Urbelis.
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