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Perstekst en foto’s voor gebruikelijke toepassing. Gelieve u bij vragen te wenden aan: 
Naber GmbH, Susanne Osewold – Marketing, 
Enschedestr. 24, 48529 Nordhorn, Tel.: +49 5921 704-229, Fax: +49 5921 704-158, 
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Ondernemingsleiding 
Hans-Joachim Naber is de onvermoeibare 
drijvende kracht achter de ontwikkeling en  
realisatie van innovatieve producten. 
Ingrid Naber bestuurt doelbewust de ressorts  
personeel, organisatie en financiën. 
Lasse Naber realiseert met sprankelende geest  
de afstemming op de toekomst van de onderneming. 
 

Keukenaccessoires 
 

Naber GmbH 
Een dynamisch groeiende onderneming van de  
keukentoebehorenbranche. Meer dan 3.500 
toebehorenartikelen behoren bij het product- 
gamma. Talrijke internationaal erkende 
designbekroningen onderlijnen de 
innovatiekracht van de sedert tientallen jaren 
succesvolle familieonderneming. 
 

 
Universal Design Award voor Naber 
 
Twee jury’s hebben de NABER-CONTURA®-inbouw-spoelunit Corno Turno onderscheiden 
en geattesteerd, aan de bijzondere criteria van Universal Design te voldoen. De nieuwe 
spoelunit van roestvrij staal met geïntegreerde, zwenkbare kraan geldt bijgevolg als 
toekomstgerichte oplossing voor een zo groot mogelijke doelgroep en een duurzame 
huishouding. 
 
Naber kreeg de "Universal Expert Award 2020" en de "Universal Design Consumer Award 
2020" voor de Corno Turno op de Munich Creative Business Week (MCBW) begin maart in 
München. Voor de tentoonstelling en jurering stond het Instituut voor Universal Design 
München in. 
 
De tweevoudige onderscheiding verwijst naar het bijzondere aan deze designprijs: voor de 
wedstrijd ingeschreven producten worden enerzijds door designexperts en anderzijds door 
een ongeveer 100 personen tellende consumentengroep beoordeeld en geëvalueerd. 
Onafhankelijk van elkaar hebben beide jury’s voor een onderscheiding van de inbouw-
spoelunit met de designprijs gestemd.  
 
Corno Turno is door Naber ontworpen als combinatie van spoelunits voor de voorvenster-
inbouw, waarvan de kraan moeiteloos in het bekken verzonken kan worden. Ook binnen 
keukeneilanden is de zwenkbare kraan van voordeel, omdat ze in een compleet 
overgehelde positie het zicht op de haar omgevende ruimte vrijgeeft. Met de precies 
passende snijplank verandert de spoelunit in een extra werkblad, belangrijk in het 
bijzonder voor kleine keukens in stedelijke leefruimtes.  
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