PERSBERICHT
Altheim, 3 April 2017

Award winnaar:
yuno stapeltafel van Wiesner-Hager bekroond met de Red Dot Award
Product Design 2017.
De innovatieve yuno stapeltafel van Wiesner-Hager is bekroond met de internationaal
felbegeerde Red Dot Award 2017. Deze prijs wordt toegekend door een jury die bestaat uit
40 personen, samengesteld uit onafhankelijke ontwerpers, professoren en
vakjournalisten. De jury evalueerde dit jaar meer dan 5500 inzendingen uit 54
verschillende landen.
“We zijn erg blij met de Red Dot Award. Naast de erkenning die we een paar weken geleden
voor yuno kregen op de European Product Design Awards 2017, bevestigt deze award eens te
meer het hoge niveau van het design en de kwaliteit van de yuno tafel. Dit is een bevestiging
van de door ons gekozen strategie, dat we ons willen differentiëren door middel van product
design!”, Aldus Markus Wiesner, Managing Director van de Wiesner-Hager Group.
Wiesner-Hager ziet product design als een combinatie van superieur ontwerp en innovatieve
functionaliteit. yuno is hier een perfect voorbeeld van, het minimalistische ontwerp
gecombineerd met een geavanceerd technologisch concept, benadrukt de sterke punten van
een traditionele klaptafel maar vermijdt tegelijkertijd de zwakke punten. De extra handeling
van het in- en uitklappen is niet meer nodig wat resulteert in een forse tijdsbesparing bij het
(om)bouwen van tafelopstellingen. Door de speciale frameconstructie kan yuno
plaatsbesparend gestapeld en opgeborgen worden.
Uiterst handig: yuno kan door één persoon gehandled worden. In de vier poten zijn kleine
wielen geïntegreerd. De tafel hoeft daardoor niet van A naar B getild te worden. Door de
tafel aan één zijde licht op te tillen, kan deze naar de speciaal ontwikkelde transportkar
worden gerold. Eenmaal bij de transportkar kan de tafel op de kar worden gekanteld.
Wiesner-Hager is reeds meerdere malen onderscheiden met de Red Dot Award.
Andreas Krob van B4K tekende voor het ontwerp van de yuno stapeltafel.
Over WIESNER-HAGER:

Wiesner-Hager is Oostenrijks specialist voor (kantoor)meubilair, office consulting en interieurontwerp. Er zijn
twee productielocaties – bij het hoofdkantoor in het Oostenrijkse Altheim en in het Tsjechische Humpolec.
Naast de hoofdvestiging in Altheim zijn er verkoopkantoren in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland
en Tsjechië, waar in totaal 304 mensen werkzaam zijn. Daarnaast zijn er vertegenwoordigingen in onder andere
Oekraïne, Bulgarije en de VAE en overzeese licentiepartners in de VS, Japan en Korea.
Met een exportpercentage van ca. 56 % op een totale omzet van 37 miljoen euro hoort Wiesner-Hager in Europa
tot de meest gerenommeerde bedrijven in de branche. Op de thuismarkt in Oostenrijk zijn wij al jaren marktleider
op het gebied van bureaustoelen en projectinrichting.
Meer informative op www.wiesner-hager.com
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