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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, 
Internet: www.naber.com, Mail: marketing@naber.com 
 

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. 
 
 

 

 
Naber winnaar van het Universal Design concours 
 
De jury van deskundigen van het Universal Design concours rekent de keukenkraan Turno 
Solo van Naber (Design by tbSTUDIO, Berlijn) tot de winnaars van het jaar 2021. Daarmee 
accentueert ze dat de kraan op grond van haar excellent design gemakkelijk te begrijpen is 
en door de meest uiteenlopende mensen succesvol gebruikt kan worden. De sobere en 
afgeslankte vormentaal van de keukenkraan is nauw verwant met die van de spoelunit-
combinatie Corno Turno. Dit product werd bij de Universal Design Competition 2020 
onderscheiden. 
 
Het bijzondere bedieningscomfort die tot het predicaat "Universal Design Expert Winner 
2021" geleid heeft, blijkt bij Turno Solo in het ARMATE® LINEA assortiment uit de 
ergonomische kopbesturing aan het uiteinde van de hoge, L-vormige uitloop. Bij bediening 
van de kraan stroomt het water achter de hand en niet naast de onderarm. Bovendien kan 
de uitloop 200 graden gezwenkt worden. Als oppervlakteveredeling kan zeer klassiek 
chroom of een roestvrij stalen finish met een mat effect gekozen worden. 
 
Omwille van de door de pandemie bestaande contactbeperkingen vond de Universal Design 
Competition van het Instituut voor Universal Design (IUD) dit jaar niet zoals gewoonlijk in 
München plaats. Het concours werd live via YouTube gestreamd. Ondernemingen, 
ontwerpbureaus en studenten uit talrijke landen hadden producten ingezonden, waaronder 
ook digitale toepassingen of servicescenario's. 35 inzendingen voor het concours werden 
met de Award 2021 onderscheiden. 
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