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Juryns motivering
En tekniskt fulländad multihjälm för alla slags extremsporter, från snowboard och mountain bike,
till rafting och kiteboarding. Formen är kongenial
med varumärket och signalerar stil, fart och funktion i harmonisk säkerhet.

Jury statement
A technically perfect multi-purpose helmet for
all kinds of extreme sports from snowboarding
and mountain biking to rafting and kiteboarding. The form is well matched to the brand and
indicates style, speed and function in harmonious
self-assurance.

Unik multilösning
Det sägs att en av designerns svåraste uppgifter
är att göra en bra huvudbonad. Och då talar vi
inte om en stickad mössa. Hjälmen Receptor var
en särdeles utmaning för POC. Det gällde att lösa
ett enligt branschen olösligt problem – att utveckla en hjälm som fungerar för ﬂera olika sporter och bli godkänd samt certiﬁerad för dessa,
både inom EU och i USA . Receptor är den första
hjälmen i världen som klarat detta. Hållbar bland
annat genom sin multifunktion och livslängd, den
senare betydligt längre genom en ny typ av dämpande skum mellan de dubbla skalen, som gör
att hjälmen inte är förbrukad vid en rejäl smäll
utan fortsätter att ge optimalt skydd. En nödvändighet för bland annat skateboardåkare. Innovativ tack vare till exempel de enkla handgrepp som
förändrar den från vintersportbruk till sommardito. Affärsnyttig då det första året såldes i ﬂer
än 10 000 enheter i 27 länder. Och synnerligen
kongenial med POC:s mission att rädda liv och
minska skador för många sportutövare.

Awarded
Swedish Design Award

Unique multi-purpose solution
It is said that one of the designer’s hardest tasks
is to make good headgear, and we don’t mean a
knitted cap. The Receptor helmet was a particularly difﬁcult challenge for POC. The task was to
solve what the industry claimed was an unsolvable problem – to develop a helmet that functions for several different sports and to get it
approved and certiﬁed for those sports in both
the EU and the US. Receptor is the ﬁrst helmet in
the world to succeed in this. Its durability is partly
due to its multi-functionality and lifespan – the
latter considerably longer thanks to a new kind
of shock-absorbent foam between the double
shell, which means that the helmet does not have
to be replaced after an impact but continues to
provide optimal protection – a necessity for people like skateboarders. The helmet is innovative
thanks to features like the easy way to transform
it from winter to summer use. It is a business success: the ﬁrst year over 10,000 were sold in 27
countries. And it is also superbly well matched to
POC’s mission to save the lives and reduce the injuries of many sports practitioners.

