Onderscheiding voor hoge designkwaliteit:
PS2500 bekroond met Red Dot

ARNEX

Muri, 9 april 2018 – De Red Dot jury heeft een keuze gemaakt: nadat in het kader van een
meerdaagse beoordelingsprocedure alle ingezonden producten individueel waren getest en
beoordeeld, kreeg de ARNEX PS2500, geproduceerd door de firma STOBAG AG, de
toonaangevende Zwitserse fabrikant van outdoor living producten gevestigd in Muri, de
onderscheiding “Red Dot”. De commissie van deskundigen verleent het internationaal erkende
kwaliteitskeurmerk uitsluitend aan producten die overtuigen door hun hoge vormgevingskwaliteit.

De onderzonwering ARNEX PS2500 biedt effectieve bescherming tegen de zon voor glazen daken.
Tegelijkertijd wordt de stof effectief beschermd tegen vocht en vuil. Op deze manier kan de
zonwering ook worden gebruikt bij regenachtig weer als zichtscherm tegen nieuwsgierige blikken
van boven. Gasdrukveren zorgen voor een constante spanning, en daarmee voor een optimaal
doekbeeld. Dit effect wordt nog versterkt door de zijdelingse SIR-geleidingen, die een naadloze
afsluiting tot stand brengen en tevens de spanning van het doek verbeteren.
Door zijn subtiele, moderne vormentaal laat de onderzonwering ARNEX PS2500 zich niet alleen
perfect integreren in moderne architectuur, maar plaatst hij ook markante accenten bij traditionele
bouwvormen. De onderzonwering ARNEX PS2500 is de perfecte aanvulling op het glazen dak
NYON GP3100, maar kan ook worden geplaatst onder andere glazen daken en veranda’s.
Bovendien kan hij uitstekend worden gebruikt in combinatie met glazen daken die open of deels in
glas uitgevoerd zijn.
Evaluatieplatform voor goed design
De “Red Dot Award: Product Design”, wiens geschiedenis teruggaat tot 1955, bepaalt de beste
producten van elk jaar. 2018 telde meer dan 6300 inzendingen, van vormgevers en fabrikanten uit
59 landen. Onder het motto “op zoek naar goed design en innovatie” beoordeelde een uit ca. 40
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vormkwaliteit, ergonomie en duurzaamheid, vormen een referentiekader waarvan door de juryleden
al naar gelang van hun speciale expertise gebruik wordt gemaakt.
Er zijn drie verschillende kwalificaties: De “Red Dot: Best of the Best” is gereserveerd voor de
allerbeste producten van een categorie, terwijl de “Red Dot” de onderscheiding voor hoge
designkwaliteit is. Een “Eervolle Vermelding” kan worden toegekend voor een uitzonderlijk geslaagd
vormgevingsaspect.
“Ik feliciteer de prijswinnaars heel hartelijk met hun geweldige succes in de Red Dot Award: Product
Design 2018. De onderscheiding getuigt van de goede designkwaliteit van de producten en laat
eens te meer zien dat de bedrijven op de goede weg zijn. Als we het hebben over goed design, dan
bedoel ik niet alleen de fraaie buitenkant van de producten. Wat ze gemeen hebben is hun
uitstekende functionaliteit. Dat laat zien dat de vormgevers de behoeften van hun klanten hebben
begrepen”, aldus prof. dr. Peter Zec, initiatiefnemer en CEO van de Red Dot Award.
Huldiging van de prijswinnaars
Op 9 juli 2018 zullen de prijswinnaars worden bekroond in het kader van het Red Dot gala. Tijdens
de prijsuitreiking in het operagebouw van Essen, het Aalto-theater, nemen de “Red Dot: Best of the
Best”-prijswinnaars hun verdiende trofeeën op het podium in ontvangst. Tijdens de aansluitende
Designers’ Night in het Red Dot Design Museum Essen ontvangen de Red Dot-prijswinnaars hun
oorkonde en kunnen ze gezamenlijk te midden van de bekroonde producten genieten van hun
succes, want de Aftershow Party is tevens de opening van de tentoonstelling: vier weken lang toont
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de speciale tentoonstelling “Design on Stage – Winners Red Dot Award: Product Design 2018” de
bekroonde innovaties in het kader van ’s werelds grootste verzameling hedendaags design.

Op de dag van het Red Dot gala verschijnt ook het Red Dot Design Yearbook 2018/2019, waarin
alle winnende producten van het jaar worden gepresenteerd. Bovendien zijn ze vanaf dat moment
te vinden in de online expositie, de Red Dot app en op Red Dot 21.
Over de firma STOBAG AG
Sinds 1964 ontwikkelt en vervaardigt de toonaangevende Zwitserse fabrikant STOBAG duurzame zonweringsen weerbeschermingssystemen om een betere bescherming en meer levenskwaliteit te bieden. Meer dan 700
medewerkers vervaardigen jaarlijks meer dan 150.000 zonneschermen en distribueren deze wereldwijd via de
gespecialiseerde vakhandel. In Oostenrijk, Italië, Nederland, Canada en Brazilië is STOBAG vertegenwoordigd
met eigen dochtermaatschappijen.
Over de Red Dot Design Award:
Om diversiteit op het gebied van design vakkundig te kunnen beoordelen, is de Red Dot Design Award
onderverdeeld in de drie disciplines “Red Dot Award: Product Design”, “Red Dot Award: Communication
Design” en “Red Dot Award: Design Concept”. De Red Dot award is een van de grootste designwedstrijden
ter wereld. In 1955 kwam voor het eerst een jury bij elkaar om de beste vormgeving van die tijd te beoordelen.
In de jaren 1990 ontwikkelde prof. dr. Peter Zec, CEO van Red Dot, de naam en het merk van de award. De
prestigieuze onderscheiding “Red Dot” is sindsdien het internationaal in hoog aanzien staande keurmerk voor
uitstekende vormgevingskwaliteit. Meer informatie op www.red-dot.de.
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