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        Pressinformation juni 2014 
 
 
Liten livräddare vinner stort pris! 
 
Under våren har KALA AB lanserat Resqme, en liten, närmast oansenlig pryl som kan rädda liv. 
Resqme borde finnas i varje fordon.  
Den är bara 7,5 cm lång och väger endast 17 gram.  
Tack vare ett inbyggt knivblad, specialdesignat för att skära av ett bilbälte och en stålspik som med 
hjälp av en stark fjäder, skjuter sönder en sidoruta i vilken bil som helst, kan den vara skillnaden 
mellan liv och död. 
 
I hårdast tänkbara konkurrens, bestående av fler än 4815 produkter från 53 länder, har en 
panel med 40 oberoende experter inom designindustrin tilldelat Resqme priset för bästa 
produktdesign 2014. 
 
I drygt 60 år har detta prestigefyllda pris, The Red Dot Design award, delats ut i tyska Essen till 
industriella designprodukter av absolut högsta kvalitet. 
Det tog den internationella juryn, bestående av 40 professionella designers från 25 länder, mer än tre 
dagar att testa, kritisera och diskutera mängden produkter innan man kom till beslut att tilldela 
Resqme detta exklusiva pris, industrivärldens Oscar. 
 
Denna lilla anspråkslösa pryl, liten nog att platsa tillsammans med bilens tändningsnyckel, togs för 
mer än tio år sedan fram av franskättlingen Laurent Colasse för att finnas i räddningsfordon i USA. 
Idag finns Resqme i miljontals bilar runt om i världen och många, många är de som överlevt ett 
drunkningstillbud sedan bilen hamnat i vattnet, eller hunnit ta sig ur en voltad bil som börjat brinna, 
tack vare Resqme. 
 

‐ För oss på KALA AB, som verkar för tryggt och säkert bilägande, känns det bra att ha en 
produkt som Resqme att erbjuda, säger Lars Elgestål, VD i företaget. 

‐ Detta pris är bara ett av många som Resqme tilldelats genom åren.  
‐ Utöver allt annat har produkten också visats upp i bland annat ABC News samt i fransk 

television som ett bevis för att liten livräddare kan vara bra nog.   
‐ Resqme har även godkänts av tyska TÛV. 
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