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Atlas Copco vinner Good Design award 
Stockholm den 27 januari 2011: Atlas Copco har vunnit det välrenommerade Good 
Design award för ett nytt formspråk för varumärket Chicago Pneumatic. Chicago 
Pneumatics produktsortiment omfattar industri- och fordonsserviceverktyg, 
entreprenadverktyg, samt industriella och portabla kompressorer. 

Good Design Award delas ut av Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design 
och European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. 
 
"Vårt eget industridesignteam har skapat en design som i alla delar kommunicerar vad 
produkterna står för, nämligen passion och styrka”, säger Annika Berglund, 
Informationsdirektör på Atlas Copco. "Vi är stolta över att få det prestigefyllda Good 
Design Award för prestationen."  
 
Det nya, enhetliga Chicago Pneumatic-formspråket utvecklades av Atlas Copcos 
industridesignkompetenscenter under 2009. Under 2010 påbörjades införandet och inom 
kort kommer samtliga produkter i sortimentet att bära det nya svarta och röda designen. 
 
Ett formspråk är ett övergripande system som styr utformningen av produkterna och bidrar 
till att effektivisera, hantera och styra produktdesigninsatser. Tillsammans med andra 
verksamheter, är målet med den nya designen att bygga ett starkt globalt Chicago 
Pneumatic-varumärke som säljs via distributörer. 
 
Good Design Award grundades 1950 och är det äldsta designpriset i världen. Museet 
mottog för 2010 ett rekordstort antal ansökningar från över 48 länder i hela världen som 
representerar de viktigaste och mest inflytelserika företagen inom designbranschen.  
 
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och 
gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa 
produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 
Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och 
en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 


