Keukenaccessoires
Persinformatie
German Design Award 2021 in "Gold" voor Corno Turno
Twee functioneel indrukwekkende inbouw-spoelunits van Naber behoren tot de prijswinnaars
van de German Design Award 2021 in de productdesign-categorie "Kitchen": Corno Turno van
roestvrij staal met vast geïntegreerde, zwenkbare kraan werd met "Gold" onderscheiden.
PickUP van keramiek met een afdruppelvlak direct in de spoelunit draagt het label "Winner".
Van de meer dan 5.000 inzendingen bij de internationale designwedstrijd van de Raad voor
Vormgeving hebben 76 producten en projecten het predicaat "Gold" 2021 gekregen –
daaronder de combinatie van spoelunits Corno Turno uit het NABER-CONTURA® assortiment.
Deze vertolkt volgens de jury een excellente prestatie op het gebied van eenvormig en
innovatief design en mag als richtinggevend voor de keukenbranche beschouwd worden.
Voordien werd ze reeds met de Universal Design Awards 2020 onderscheiden.
Zowel vóór het venster als in een keukeneiland weet de elegante spoelunit-innovatie Corno
Turno te bekoren door flexibiliteit en eenvoudige hantering. De kraan kan compleet in het
bekken ingelaten worden, er steekt niets uit het niveau van het werkblad. Anderzijds kan de
kraan ook gebruikt orden wanneer de spoelunit met de passende snijplank half of volledig
afgedekt wordt om extra werkvlak in de keuken ter beschikking te hebben.
Voorbeeldig design van de PickUP inbouw-spoelunit
Eén van de "Winner"-onderscheidingen van de German Design Award 2021 in de categorie
"Excellent Product Design – Kitchen" gaat naar de keramische inbouw-spoelunit PickUP.
Daarmee laat de uit internationale designexperts bestaande jury een uitmuntend geleverde
prestatie op het gebied van vormgeving in de context van de keuken haar waardering blijken.
Met twee etages in de spoelunit behoort de PickUP serie tot de uitzonderlijke verschijningen in
dit segment van keukenaccessoires. Hij maakt een uiterst hulpbronnenefficiënte afwas met de
hand mogelijk, omdat het bordes in de spoelunit een klein onderste bekken vormt en als
opbergvlak voor servies of geschrapte groenten fungeert. De hoge slag- en krasbestendigheid
van het natuurlijke materiaal en zijn lichtechte kleuren garanderen een blijvend hoogwaardig
verschijningsbeeld van deze inbouw-spoelunit.
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