Bekroond:
STOBAG wint de Red Dot Design Award voor design van hoge kwaliteit
Muri AG, 03 april 2017 – De jury heeft besloten: na
intensieve beoordelingen van duizenden
producten uit de hele wereld won STOBAG AG de
Red Dot Award: Productdesign 2017. De leidende
Zwitserse fabrikant van Outdoor Living-producten
met haar hoofdkantoorin Muri heeft met zijn
Cassete Zonvering CAMABOX BX4000 een
uitstekende vormgeving gecreëerd die de
vakcommissie van de Red Dot Award: Productdesign 2017 met het internationaal begeerde
kwaliteitskenmerk bekroonde.
René Bachmann, Chief Product Officer van STOBAG AG: „Wij zijn ontzettend blij met deze award. Na een lang
ontwikkelingsproces hebben we een product ontworpen dat niet alleen voldoet aan de wensen van de klant, maar
tevens door zijn moderne en klassieke design de jury heeft overtuigd.“
De fraaie gesloten casette in een modern, kubusvormig design blinkt uit door eenvoudige en gereduceerde lijnen.
Hierdoor past de cassette altijd in de architectuur. kan optioneel ledverlichting in de kast worden geïntegreerd. Zo
wordt de schaduwplek ook 's avonds een echte blikvanger. De beproefde, gesloten cassette beschermt het doek
en de knikarmen effectief tegen weersomstandigheden en vuil. Dit garandeert een lange levensduur van het
product. De variabele consolepositie maakt een flexibele, eenvoudige en tijdbesparende montage aan de wand,
onder het plafond of aan daksparren mogelijk.
Professor Dr. Peter Zec, initiatiefnemer en CEO van de Red Dot Award: „De Red Dot-winnaars volgen de juiste
designstrategie. Ze hebben ingezien dat goede vormgeving en economisch succes hand in hand gaan. De
onderscheiding van de kritische Red Dot-jury documenteert de hoge kwaliteit van hun design. Dit is
richtinggevend voor succesvolle vormgeving.“
Ook voor 2017 heeft de award fabrikanten en designers wereldwijd opgeroepen om met hun producten deel te
nemen. De rond 40 juryleden zijn onafhankelijke ontwerpers, designdocenten en vakjournalisten. Ze hebben elk
afzonderlijk product getest, besproken, beoordeeld en onder andere de Red Dot voor hoge designkwaliteit
toegewezen. In totaal werden er dit jaar meer dan 5500 producten uit 54 landen aangemeld.

Over de Red Dot Design Award:
Om de grote verscheidenheid op het gebied van design vakkundig te kunnen beoordelen, is de Red Dot Design
Award onderverdeeld in de drie vakgebieden Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Communication
Design en Red Dot Award: Design Concept. De Red Dot Award wordt georganiseerd door het Design Zentrum
Nordrhein Westfalen. Het is een van de grootste designwedstrijden ter wereld. In 1955 kwam de jury voor de
eerste keer bij elkaar om over de beste vormgeving van die tijd te oordelen. In de jaren 90 ontwikkelde Red DotCEO professor dr. Peter Zec de naam en het merk van de award. De felbegeerde onderscheiding „Red Dot“ is
sindsdien het internationaal gerenommeerde keurmerk voor uitmuntende vormgeving. Meer informatie onder
www.red-dot.de.
Over STOBAG AG
Sinds 1964 ontwikkelt en produceert de toonaangevende Zwitserse fabrikant STOBAG duurzame zon- en
weerbeschermingsoplossingen voor meer bescherming en levenskwaliteit. Meer dan 700 medewerkers
produceren jaarlijks meer dan 150.000 markiezen voor de gekwalificeerde vakhandel wereldwijd. In Oostenrijk,
Italië, Nederland, Canada en Brazilië verkoopt STOBAG via eigen dochterondernemingen.
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