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BEKROOND MET DE GERMAN DESIGN AWARD 2019
De firma STOBAG AG krijgt voor haar product CAMABOX BX4000 de prestigieuze German Design Award 2019 in de
categorie “Excellent Product Design” met de onderscheiding “Winnaar”.
De jury van deskundigen, die wordt samengesteld uit designkenners uit bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap alsook de
vormgevingsindustrie, heeft besloten het fraaie gesloten cassettescherm CAMABOX BX4000 van STOBAG te bekronen
met de German Design Award 2019. In de categorie “Excellent Product Design” kwam het product sterk voor de dag en
werd het beloond met de onderscheiding “WINNAAR”. In totaal zijn er meer dan 5400 producten beoordeeld.
Rebecca Stich, Chief Product Officer van de firma STOBAG AG: “Wij
zijn erg blij met de onderscheiding en zijn er trots op opnieuw een prijs
voor dit product in ontvangst te mogen nemen. Dat wij inderdaad een
fantastisch product hebben ontwikkeld, wordt niet alleen bevestigd door
de positieve verkoopcijfers, maar eens te meer door deze
onderscheiding.”
Het moderne cassettescherm in kubusvormig design wordt
gekarakteriseerd door een eenvoudige en sobere lijnvoering, waardoor
de cassette zich elegant in de architectuur laat integreren. Als extra
attractie kan optioneel ledverlichting in de kast worden aangebracht, die
ook in de avonduren het vertoeven op dit schaduwrijke plekje tot een
belevenis maakt. De beproefde gesloten kast beschermt het doek en de
scharnierarmen effectief tegen weersinvloeden en vuil, en staat garant
voor een lange levensduur. De variabele consolepositie maakt een
flexibele, eenvoudige en tijdbesparende montage tegen de wand, onder
het plafond of op een dakspar mogelijk.
Over de German Design Award
De German Design Award is de internationale premiumprijs van de Duitse Raad voor Vormgeving, de Duitse organisatie
voor merken en design. Zijn niet geringe opdracht: het vertegenwoordigen van het Duitse designgebeuren. De German
Design Award, in 1953 opgezet als stichting op initiatief van de Duitse Bondsdag, ondersteunt tegenwoordig het
bedrijfsleven consequent met het genereren van merkwaarde op basis van design. Voor de unieke nominatieprocedure
worden alleen producten en communicatie-designprestaties uitgenodigd die qua vormgevingskwaliteit met kop en
schouders boven de rest uitsteken.
Over de firma STOBAG AG
De STOBAG Groep met hoofdvestiging in Zwitserland in Muri/AG ontwikkelt en maakt een breed assortiment individuele
zonweringssystemen – van het klassieke textiele zonnescherm tot en met het glazen- c.q. lamellendak. Met ruim 700
medewerkers behoort de STOBAG Groep als internationaal familiebedrijf tot de marktleiders van de branche. Meer dan
150.000 zonneschermen worden er jaarlijks geproduceerd en via de gespecialiseerde handel verkocht. In Oostenrijk, Italië,
Nederland, Canada en Brazilië is STOBAG vertegenwoordigd met eigen dochtermaatschappijen. Meer informatie op
www.stobag.com/nl
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