
MS2SOLUTION
PIXOFF - 3D modeller og logo

MS2SOLUTION havde udviklet en håndboldrenser, der ved hjælp af varm luft 
og børster, kunne fjerne brugt harpiks fra håndboldbolde. Selvom produktet fra 
starten af fungerede, levede salget ikke op til forventningerne.
Martin Smith fra MS2SOLUTION indså hurtigt, at produktets succes handlede 
om mere, end bare funktion. Han besluttede sig derfor for, at give produktet en 
ny identitet, som skulle gøre maskinen mere attraktiv og og derved øge salget.
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De to virksomheder indledte et samarbejde om 
videreudviklingen af boldrenseren, og bare fire uger senere 
var det nye produkt klar til at blive introduceret. 

Resultat:
• Moderne og funktionelt design
• Fire uger efter PIXOFF blev lanceret i nyt design, var 

første serie udsolgt.
• Øget salg til udenlandske kunder
• Købt af flere end 700 klubber og haller i Danmark

3PART har efterfølgende leveret designs til flere af 
MS2SOLUTIONs produkter.

“Der er sket en kæmpe udvikling fra 0-serien til den endelige 
model, som 3PART har designet. Det er et skridt, vi aldrig 
kunne have taget selv.”

Martin Smith, direktør MS2SOLUTION ApS

3PART leverede:
• Research
• Designkatalog
• Skitsering og 3D modeller
• Navn og logo

Opgave: MS2SOLUTION stod med et behov for at få 
designet deres opfindelse, som ved hjælp af varm luft og 
børster, kan fjerne brugt harpiks fra håndboldbolde. 

Ønsket om et redesign opstod, da salget ikke ikke levede op 
til deres forventninger til trods for, at produktet fra starten 
af fungerede upåklageligt. 

Det oprindelige produkt bestod af en stor, grå kasse, og 
direktør Martin Smith indså hurtigt, at produktets succes 
handlede om mere, end bare funktion. 

MS2SOLUTION besluttede sig derfor for, i samarbejde med 
3PART, at give produktet en helt ny identitet, som skulle gøre 
maskinen mere attraktiv og salgsbar.

Løsning:
På en konference om Industrielt design i Ålborg, blev Martin 
Smith præsenteret for 3PART, og mødet overbeviste ham 
hurtigt om, at et samarbejde med de århusianske designere 
var den rette mulighed for at give PIXOFF et nyt design og 
en helt ny identitet. 

Håndboldrenser for MS2SOLUTION

Ikke bare varm luft
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