Pressmeddelande
Testhornet-Skohornet som kan rädda liv
Innovativt, genialt och säkert. Nyligen erhöll Testhornet priset Genius Award av nätverket
Promotional Products Industry.
Testhornet är ett skohorn som man kan testa sina brandvarnare med - snabbt, enkelt och
säkert. -De flesta har brandvarnare hemma, men de glömmer att testa dem, säger Anders
Hansson, som är uppfinnaren bakom det långa robusta skohornet i plast. Anders är dessutom
brandman som efter 30 år i tjänst vet värdet av fungerande brandvarnare.

Det var för tre veckor sedan som Testhornet fick pris för bästa, innovativa profilprodukt 2014
vid den stora branschmässan PSI i Düsseldorf. Det speciella skohornet har en designad topp
som gör att man enkelt och säkert kan testa sina brandvarnare, utan att behöva ställa sig på
en vinglig stol eller klättra på någon stege.
En utredning som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) gjort visar att var
4:e svensk aldrig testar sina brandvarnare. Glömska, lättja eller okunskap om hur man gör, är
de vanligaste orsakerna.–Skrämmande! Fungerande brandvarnare är en av grundstenarna i
ditt brandskydd. Alla rum där man stänger dörren skall ha en brandvarnare, betonar han.
Många vet inte att MSB:s nya rekommendation för att testa sina brandvarnare är en gång i
månaden, och alltid då man varit hemifrån en längre tid. Detta är faktiskt även tillverkarnas
rekommendationer. Utredningar visar också att folk förlitar sig på ”pipet” som brandvarnaren
avger då batteriet börjar ta slut. –Man hör inte ”pipet” då man är på semester. Man kommer
hem, brandvarnaren är tyst, men fungerar den?
Testhornet hamnar i hallen och påminner om detta så viktiga test. -Mycket om
brandvarnaren nu, men den ligger mej varmt om hjärtat som ni förstår säger brandmannen.
Han får också ofta höra hur bra Testhornet fungerar som ”bara skohorn” och fördelen med
att det förhindrar fallolyckor för äldre. -Jag blir lika glad var gång! Jag har satsat mycket på
kvalitén, och därför tillverkas Testhornet i Sverige. Detta uppskattar användarna.
12 gånger om året för dina brandvarnare och 12 gånger om dagen för dina skor. Det är
Testhornet avslutar Anders.

