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OCENĚNÍ GERMAN DESIGN AWARD 2019
Společnost STOBAG AG získala za svůj produkt CAMABOX BX4000 uznávanou cenu German Design Award 2019
v kategorii «Excellent Product Design» a byla v ní oceněna jako vítěz.
Odborná porota, která se skládá ze znalců designu v oboru návrhářství, ekonomiky, vědy a vzdělávání se rozhodla udělit
ocenění German Design Award 2019 uzavřené kazetové markýze CAMABOX BX4000 společnosti STOBAG. Výrobek
porotu jednoznačně přesvědčil, a proto získal vítězné ocenění «WINNER». Dohromady bylo oceněno více než 5 400
produktů.
Rebecca Stich, produktová ředitelka společnosti STOBAG AG uvedla:
«Máme z ocenění velkou radost a jsme velice pyšní na to, že můžeme
znovu převzít tuto výjimečnou cenu za náš produkt. Kromě jeho
úspěšného prodeje nám toto ocenění potvrzuje, že jsme vyvinuli
opravdu vynikající produkt.»
Tato moderní kazetová markýza v kubickém designu se vyznačuje
jednoduchým a decentním vedením linií, kde kazeta elegantně zapadá
do způsobu provedení konstrukce. Jako speciální doplněk může být do
kazety integrováno LED osvětlení, které je ve večerních hodinách
opravdovým zážitkem. Osvědčená kazeta efektivně chrání plátno a
kloubová ramena před vlivy počasí a před znečištěním, a je tak
zaručena dlouhá životnost výrobku. Variabilní poloha konzole umožňuje
flexibilní, jednoduchou a časově nenáročnou montáž na stěnu, pod
strop nebo na krokve.
O ocenění German Design Award
Ocenění German Design Award je mezinárodní cena německé Rady pro design, instituce zastřešující značky a design, jejíž
úlohou je reprezentovat dění v německém designu. Byla založena z iniciativy německého Spolkového sněmu jako nadace.
Dnes navíc podporuje ekonomiku v mezinárodním měřítku a jejím cílem je podpora značky prostřednictvím designu. Svým
jedinečným procesem nominace se k účasti zvou pouze takové produkty a komunikační služby, které prokazatelně vynikají
kvalitním designem.
O společnosti STOBAG AG
Skupina STOBAG s centrálou ve městě Muri, ve švýcarském kantonu Aargau, vyvíjí a vyrábí širokou řadu osobitých
systémů stínění – od klasické textilní markýzy po skleněné/lamelové zastřešení. S více než 700 zaměstnanci patří skupina
STOBAG jako mezinárodně činný rodinný podnik ve svém oboru k lídrům na trhu. Ročně se vyrobí více než 150 000
markýz, které se distribuují přes specializované obchody. V Rakousku, Itálii, Nizozemí, Kanadě a Brazílii má společnost
STOBAG dokonce i vlastní pobočky. Další informace naleznete na www.stobag.com
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