Kaldewei tweemaal bekroond met Red Dot prijs
Prestigieuze designprijs voor de Meisterstück Emerso en Meisterstück Incava
Ahlen, april 2015. – Kaldewei overtuigde de jury van de prestigieuze
designcompetitie “Red Dot Award: Product Design 2015” met niet één, doch
met twee nieuwe producten: Meisterstück Emerso en Meisterstück Incava. Deze
vrijstaande baden met geëmailleerde ommanteling werden met een de „Red Dot‟
bekroond voor de uitmuntende kwaliteit van hun design. De bekroonde baden,
die ontworpen werden in samenspraak met topdesigners Arik Levy en Anke
Salomon, werden voor de eerste maal voorgesteld in maart 2015 tijdens de
hoogaangeschreven internationale vakbeurs ISH.

“De „Red Dot‟ is een wereldwijd erkend kwaliteitslabel voor een uitzonderlijk
design,” vertelt Arndt Papenfuß, Marketingdirecteur van Kaldewei, en voegt eraan
toe: “We zijn zeer trots dat we deze prijs mochten ontvangen voor de beide nieuwe
baden omdat een uitmuntende vormgeving altijd prioritair geweest is voor
Kaldewei.”
Meisterstücke: oogstrelend design gemaakt uit geëmailleerd Kaldewei staal
Het ontwerp van de Meisterstück Emerso komt van de tekentafel van sterdesigner
Arik Levy die samen met Kaldewei hiermee zijn eerste badkamercollectie
ontworpen heeft. Het speciale kenmerk van dit vrijstaande, volledig geëmailleerde
bad is zijn lichtjes oplopende badrand die daardoor geen eind lijkt te hebben, net
zoals een gevlochten zijden lint. Deze vormgeving maakt van de Kaldewei
Meisterstück Emerso een echt meesterstuk, zowel op artistiek als technisch vlak.
De Kaldewei Meisterstück Incava die ontworpen is door Anke Salomon wordt
gedefinieerd door zijn natuurlijke, vloeiende lijnen. De erg smalle badrand en de
unieke conische contouren verlenen dit vrijstaande bad haar uitzonderlijke
luchtigheid.
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designobjecten voor de badkamer, en met deze dubbele bekroning heeft het een
nieuw hoofdstuk geschreven in de ongeëvenaarde successtory van de
Meisterstücke. Reeds korte tijd na hun lancering ontvingen de Meisterstücke
badmodellen reeds een totaal van zeven designprijzen – waardoor zij de meest
onderscheiden baden uit het gamma van Kaldewei zijn.
Red Dot: een prestigieuze prijs met een lange traditie
Het designcentrum Noordrijn-Westfalen is een van Europa‟s oudste en meest
befaamde designinstituut en bekroond al meer dan 60 jaar designkwaliteit. Het
aantal inzendingen alleen al onderstreep het prestige dat deze designwedstrijd
uitstraalt: in 2015 alleen al waren er meer dan 4900 inzendingen uit 56 landen.
Buiten het aspect innovatie baseert de jury, bestaande uit een internationaal panel
van experten, zich op criteria zoals duurzaamheid, functionaliteit en ecologie.
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Onderschrift:
1 – Kaldewei Meisterstück Emerso

Afbeelding: Kaldewei

Een opvallend kenmerk van de Meisterstück Emerso die vormgegeven werd door
Arik Levy is de rand die van zichzelf welft, zodoende dat het uitzicht eindeloos
verder lijkt te gaan.

2 – Kaldewei Meisterstück Emerso

Afbeelding: Kaldewei

3 – Kaldewei Meisterstück Incava

Afbeelding: Kaldewei

De Kaldewei Meisterstück Incava werd vormgegeven met ontwerperster Anke
Salomon. Het vrijstaande bad heeft een interieur met harmonieus vloeiende lijnen
en een ultradunne rand alsook een uniek conisch vormgegeven geëmailleerde
ommanteling.

4 – Kaldewei Meisterstück Incava

Afbeelding: Kaldewei

5 – Red Dot Award 2015

Afbeelding: Red Dot Award 2015

De jury van de “Red Dot Award: Product Design 2015” bekroonde niet één, doch
twee nieuwe Kaldewei producten: de vrijstaande baden Kaldewei Meisterstück
Emerso en Kaldewei Meisterstück Incava.

