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German Design Award 2020: Fem
produkter från Kärcher har
uppmärksammats internationellt!
Fem produkter från Kärcher har fått utmärkelser i the German Design Award
2020 för deras extraordinära design. Den internationella utmärkelsen är
presenterad av the German Design Council och målsättningen är att upptäcka
och belöna unika designtrender. Förstklassiga bidrag inom området produktoch kommunikationsdesign är varje år uppmärksammade, vilket visar vägen
för den internationella designscenens framtid. Utmärkelsen har sedan den
lanserades 2012, blivit en av de mest prestigefulla designtävlingarna i
världen.

Inom Home & Garden segmentet var det tre produkter som imponerade på
juryn. Bara ett par veckor efter sin lansering, fick den nya elektriska
isskraparen EDI 4, en utmärkelse. Juryn uppmärksammade även Kärchers
ständiga utveckling av högtryckstvättar. Den nya högtrycksserien, Compact,
med en kompaktare design och större flexibilitet belönades med
utmärkelsen. Den senaste versionen av fönstertvättar, WV 6, mottog också
juryns hyllningar.
Två produkter inom det Professionella segmentet blev också belönade. Juryns
motivering var att CWB 3 Klean!Star iQ biltvätt möter de nya högre kraven på
tvättsystem. Utöver utmärkta rengöringsresultat, erbjuds hela systemet i en
rad olika färger samt designutföranden. Den kan även bli helt skräddarsydd
på begäran. HV 1/1 Bp batteridriven handhållen dammsugare, som
kombinerar kraftfull prestanda med sladdlös frihet, vann den andra
utmärkelsen. Den batteridrivna dammsugaren sparar upp till 20% i arbetstid
och är väldigt mångsidig tack vare olika smarta tillbehör.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG är en världsomspännande koncern med över
11 000 anställda i 60 länder och agenter som täcker snart samtliga nationer.
Kärcher är världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter för
både professionella och som privata användare. Sortimentet omfattar bland
annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, skur- och
sopmaskiner, biltvättar och redskapsbärare för markvård.
Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, Alfred
Kärcher GmbH & Co. KG. Företagets huvudkontor finns i Göteborg och med
säljare, återförsäljare och servicepartners i hela landet.
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