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Tysk designpris til 5 Kärcherprodukter
Kärcher stakk av med hele fem topp-plasseringer under German Design
Award 2020. Dette er en prestisjefull tysk designkonkurranse for ulike
produktkategorier. Den internasjonale prisen deles ut av det tyske
designrådet, og har som mål å oppdage og belønne unike designtrender.
Hvert år hedres førsteklasses bidrag innen produkt- og
kommunikasjonsdesign, noe som peker vei mot fremtiden til den
internasjonale designscenen.
Topplassering for 3 av Kärchers produkter for forbrukermarkedet
Den elektriske isskrapen EDI 4 vant i kategorien Excellent Product Design
Automotive, parts and Accessories. Noen uker etter produktlansering
fortsetter EDI 4 å få masse gode tilbakemeldinger. Med denne er det slutt på
kjedelig skraping og kalde fingre. EDI 4 fjerner selv vanskelig is fra bilvinduer
raskt og effektivt.
Videre ble det nok en topplassering til vindusvaskeren WV 6 Plus i
kategorien Excellent Product Design Household. WV 6 Plus er siste
generasjon Kärcher vindusvasker.
Den tredje førsteplassen gikk til høytrykksspylerserien Compact Range K2-K7
i kategorien Excellent Product Design Gardening and Outdoor living. Prisen
gikk til hele produktserien, som kjennetegnes ved kompakt design og stor
fleksibilitet.
-"Dette tar vi med oss som inspirasjon videre. Tre topplasseringer innen
forbrukermarkedet er vi stolte av. Vi gjør mye riktig", sier salgs- og
markedssjef Geir-Inge Hanssen i Kärcher.

Designpris til 2 Kärcherprodukter i kategorien Professional
I det profesjonelle markedet fikk Kärcher designprisen for to produkter.
I kategorien Excellent Product Design Industry vant bilvaskemaskinen CWB 3
Klean!Star iQ og den batteridrevne støvsugeren HV 1/1 Bs.
Kravene og forventningene til vasketekniske løsninger og vaskeløsninger
øker, og Kärcher har respondert på etterspørselen
med bilvaskemaskinen CWB 3 Klean!Star iQ. Løsningen gir utmerkede
rengjøringsresultater, fås i en rekke ulike design og farger, og kan skreddersys
etter behov.
Den batteridrevene håndholdte støvsugeren HV 1/1 Bp kombinerer kraftig
ytelse med trådløs frihet. Den sparer opp til 20 % arbeidstid og smart tilbehør
gjør den svært fleksibel og brukervennlig.
The German Design Award ble lansert i 2012, og er en av de mest prestisjefulle
designkonkurransene i verden. Konkurransen har høy anerkjennelse som strekker
seg langt utenfor fagkretsene.

Kärcher er verdens ledende produsent av rengjøringssystemer, og sortimentet
inneholder produkter til bruk i private husholdninger, profesjonell rengjøring,
næringsliv, håndverk og industri. Blant våre viktigste produktgrupper
innenfor segmentet hjem og hage er høytrykkspylere, mobile spylere,
dampvaskeregulvvaskere, vindusvaskere, grovstøvsugere, feiemaskiner.
Innenfor profesjonell rengjøring leverer vi bl.a. høytrykksvaskere,
gulvvaskemaskiner, industristøvsugere, bilvaskesystemer, feiebiler
, luftrensere m.m. Les mer om Kärcher Norge på våre hjemmsider.
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