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NAGRODA GERMAN DESIGN AWARD 2019
STOBAG AG otrzymał za swój produkt CAMABOX BX4000 prestiżową nagrodę German Design Award 2019 w
kategorii «Excellent Product Design» jako «WINNER».
Jury składające się z autorytetów w dziedzinie designu wywodzących się ze świata gospodarki, edukacji, nauki oraz
przemysłu zdecydowało się przyznać nagrodę German Design Award 2019 mającej przepiękny kształt zamkniętej markizie
kasetowej CAMABOX BX4000 STOBAG. Produkt ten otrzymał nagrodę jako «WINNER» w kategorii «Excellent Product
Design». W sumie oceniono 5400 produktów.
Rebecca Stich, Chief Product Officer STOBAG AG: «Bardzo cieszymy
się z wyróżnienia i jesteśmy dumni z tego, że możemy ponownie
przyjąć nagrodę za ten produkt. Oprócz pozytywnych wyników
sprzedażowych ta nagroda dodatkowo dowidzi, że stworzyliśmy
wyśmienity produkt.»
Ta nowoczesna markiza z kasetą o kubicznym kształcie charakteryzuje
się prostym, zredukowanym designem, dzięki czemu tak elegancko
wtapia się w otoczenie architektoniczne. Jako wyjątkowe ubogacenie w
kasecie opcjonalnie może zostać zintegrowane oświetlenie, które
sprawi, że także w godzinach wieczornych zacienione miejsce będzie
atrakcyjne. Sprawdzona zamknięta kaseta efektywnie chroni poszycie
oraz ramiona przegubowe przed czynnikami atmosferycznymi oraz
zabrudzeniami, zapewniając ich długą żywotność. Zmienna pozycja
wsporników umożliwia elastyczny, łatwy i szybki montaż naścienny,
stropowy oraz do krokwi dachu.
O German Design Award
German Design Award to międzynarodowa najwyższa nagroda przyznawana przez Niemiecką Radę Wzornictwa. Jej
nadrzędnym celem jest prezentacja trendów w niemieckim wzornictwie. Powołana do życia w 1953 roku z inicjatywy
niemieckiego Bundestagu jako fundacja wspiera dzisiaj gospodarkę na arenie międzynarodowej w konsekwentnym
budowaniu marki poprzez design. W ramach jedynej w swoim rodzaju procedury kwalifikacyjnej nominowane są tylko takie
produkty i usługi komunikacyjne, które są bezspornie wybitne pod względem jakości wzornictwa.
O STOBAG AG
Grupa STOBAG z siedzibą główną w szwajcarskim Muri/AG projektuje i produkuje szeroką paletę indywidualnych systemów
osłon przeciwsłonecznych – od klasycznej tekstylnej markizy po przeszklony dach szklany/lamelowy. Mając ponad 700
pracowników grupa STOBAG należy jako działające na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo rodzinne do liderów
swojej branży. Produkuje i rozprowadza za pośrednictwem wykwalifikowanych partnerów handlowych ponad 150 000
markiz rocznie. W Austrii, we Włoszech, Holandii, Kanadzie oraz Brazylii firma STOBAG ma swoje spółki córki. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.stobag.com.
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