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Buitengewone ontwerpen maken indruk

Vijf maal goud voor Kärcher op de
German Design Awards 2020
Made, december 2019 – Tijdens de German Design Awards 2020
werden

maar

buitengewone

liefst vijf Kärcher-producten
ontwerp.

De

German

bekroond

Design

Awards

voor

hun

is

een

toonaangevende ontwerpcompetitie die in 2012 voor het eerst werd
uitgereikt door de German Design Counsil. Tegenwoordig is het één van
de meest prestigieuze designwedstrijden ter wereld, goed voor meer dan
5.000 inzendingen uit alle hoeken van de wereld. Elk jaar beloont een
panel

van

ontwerpexperts

verschillende

unieke

product-

en

communicatieontwerpen op basis van hun creatieve kwaliteiten. Een
internationale eer die Kärcher dit jaar maar liefst vijf keer heeft mogen
ontvangen.

Drie consumentenproducten in de prijzen
In het Home & Garden-segment maakten drie Kärcher-producten indruk
op het expertenpanel. Zo blijft de nieuwe EDI 4 elektrische ijskrabber ook
na zijn introductie op de markt de aandacht trekken. Doordat de EDI 4
snel en moeiteloos zelfs dikke en hardnekkige ijslagen van autoruiten
verwijdert, zijn koude en natte vingers voorgoed verleden tijd.
Kärcher ontving ook een award in het segment dat sterk geworteld is in
het DNA van het bedrijf: de hogedrukreinigers. Als wereldmarktleider
streeft Kärcher er naar om zijn producten steeds beter te maken. Het
expertenpanel erkende deze prestatie en beloonde het volledige
Compact-assortiment, een nieuwe serie hogedrukreinigers die bekend
staan om hun compacte ontwerp en flexibiliteit.
Derde winnaar is de WV 6, de nieuwste generatie van het Kärcher
Window Vac-assortiment. Zijn siliconen zuigstrip maakt een effectieve
zuigkracht aan de randen en hoeken van het raam mogelijk. En op de
display kan je perfect de resterende accuduur aflezen.
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Twee awards voor professionele producten
In het Professional-segment ontvingen twee Kärcher-producten de
German Design Award 2020. Stevige voertuigen en veeleisende klanten:
de vereisten voor wassystemen worden steeds groter. Kärcher speelt
hierop in met de CWB 3 Klean!Star iQ carwash. Naast uitstekende
reinigingsresultaten biedt dit systeem een scala aan kleur- en
ontwerpvarianten en kan het op verzoek zelfs volledig worden
aangepast.
Het laatste product dat aan de haal ging met een award is de accuaangedreven HV 1/1 Bp handstofzuiger, die krachtige prestaties
combineert met draadloze vrijheid. In vergelijking met modellen die een
snoer bevatten, levert deze draadloze stofzuiger tot 20% meer werktijd
op. Bovendien is hij extreem veelzijdig dankzij de slimme accessoires.

Mooie internationale bekroning
Michael Meyer, directeur Industrial Design Home & Garden Products bij
Kärcher: "Ik ben enorm trots op deze prestatie. Het is de eerste keer in
de geschiedenis van Kärcher dat we een German Design Award winnen.
Deze vijf prestigieuze prijzen zijn een bijzondere erkenning voor de
teamprestaties achter al deze producten en het resultaat van voortdurend
luisteren naar onze klanten. Naast aantrekkelijke esthetiek, belonen de
prijzen ook functionaliteit, ergonomie en innovatie. Onze winnende
producten maakten indruk op al deze evaluatiecriteria en profileren
Kärcher als een slimme probleemoplosser."
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De German Design Awards, één van de meest toonaangevende
ontwerpcompetities ter wereld.

De nieuwe EDI 4 elektrische ijskrabber van Kärcher werd bekroond met
de prestigieuze German Design Award 2020.

De CWB 3 Klean!Star iQ kan op verzoek volledig op maat ontworpen
worden. Deze slimme carwash sleepte ook een German Design Award
2020 in de wacht.

