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Zlewozmywaki Capella w konkursie Red Dot Design Award 2017

Najnowsze zlewozmywaki marki Deante znalazły się w gronie produktów zgłoszonych do prestiżowego konkursu Red
Dot Award: Product Design. Kolekcję Capella wyróżnia nietypowe połączenie szkła i granitu.

Red Dot Design Award to konkurs dotyczący szeroko rozumianego wzornictwa, obejmujący trzy kategorie: Product
Design, Communication Design i Design Concept. Światowej rangi wydarzenie jest organizowane od 1955 roku przez
Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Jurorzy zwracają uwagę na jakość, innowacyjność, funkcjonalność i
rozwiązania ekologiczne.
Kolekcja Capella łączy nowoczesną technologię z dopracowanym designem. Michał Łój, autor serii, skontrastował
zimną, błyszczącą taflę z naturalnym i aksamitnym w dotyku surowcem mineralnym.
- Nasze najnowsze produkty prezentowaliśmy przedpremierowo podczas Łódź Design Festival 2016, ale ich pełna
odsłona miała miejsce podczas targów 4 Design Days 2017 w Katowicach. Seria została doceniona na polskim rynku
przez kapitułę konkursu „Diament Meblarstwa 2017” – mówi Anna Kowalska, Z-ca Dyr. Handlowego ds. Marketingu.
Górna część zlewozmywaków jest wykonywana ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, posiadającego 5-krotnie
wyższą odporność od szkła standardowego. Z kolei granitową komorę cechuje odporność na uszkodzenia
mechaniczne, uderzenia zadrapania, wysoką temperaturę i szok termiczny. Użytkownicy mogą samodzielnie
zaprojektować produkt poprzez wybór wzoru lub koloru szklanej tafli, wykończenia komory oraz dobór krawędzi
szkła. Capella jest skierowana do osób, które cenią oryginalny design i lubią otaczać się pięknymi przedmiotami.
Produkty będą się doskonale prezentować we wnętrzach w stylu industrialnym, inspirowanych loftami i surowymi
materiałami.
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Deante (PRESS BOX)

- Hiacynt - łazienkowa biżuteria w nowej odsłonie
- Aster - biel, czerń i funkcjonalność
- Origami i geometria w granitowym wydaniu
- START i STOP - minimalny trud, maksymalne oszczędzanie wody
- Hiacynt - autorska biżuteria dla Twojej łazienki
- Nowoczesne kształty w ceramicznej formie
- Cascada Multibox - estetyka i funkcjonalność od Deante
więcej &gt;&gt;
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