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Vellykkede former udløser pris
German Design Award 2017 har tildelt badeværelsesserien Nova One fra Zone sin Special Mentionanerkendelse for "særligt vellykkede løsninger" - en pris, der tildeles engagerede virksomheder og
designere.
Den minimalistiske badeværelsesserie Nova One fra
Zone er skabt med fokus på både funktionalitet, design
og æstetik. Serien omfatter sæbedispenser, sæbeskål,
tandbørstekrus, toiletbørste og pedalspand.
De essentielle elementer fungerer perfekt på
badeværelset, og de bløde former og rene linjer i en
klassisk kongeblå var mere end dommerpanelet hos
German Design Award 2017 kunne stå for: Serien har
modtaget den ekstraordinære anerkendelse Special
Mention 2017, som tildeles "værker, hvis design
rummer særligt vellykkede løsninger."
Prisen uddeles officielt til februar på den store
internationale designmesse Ambiente i Frankfurt.
Stolt designer
Den danske designer Thomas Dudzinski står bag Nova
One, og han er stolt over at blive bemærket og få
skulderklap af dommerpanelet hos German Design
Award 2017. Panelet tæller 48 fremtrædende
designere, produktudviklere, indretningsarkitekter,
undervisere og andre fagfolk.
Thomas Dudzinski er uddannet fra Arkitektskolen i
Aarhus med speciale i design. Thomas Dudzinski har
siden 2013 med succes drevet sin egen tegnestue, hvor
han fokuserer på produkt-, møbel- og interiørdesign.

Anerkendelse. German Design Award har
tildelt Nova One-serien fra Zone sin
ekstraordinære anerkendelse Special
Mention 2017, som tildeles "værker, hvis
design rummer særligt vellykkede
løsninger."

Billeder i høj opløsning kan downloades her:
http://download.rostrapr.com/?path=download/Bovictus/ZoneDenmark/GermanDesignAward/
Nova One forhandles hos Inspiration, Bahne, Sinnerup, Illums Bolighus, Magasin samt førende
livsstilsbutikker.
NOVA ONE fås i farverne Black, White, Cool Grey og Royal Blue.
Vejl. udsalgspriser:
Pedalspand: 499,95
Toiletbørste: 349,95
Sæbedispenser: 249,95

Tandkrus: 129,95

OM DESIGNEREN
Thomas Dudzinski er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus, med
speciale i design. Thomas Dudzinski har siden 2013, med stor succes,
drevet sin egen tegnestue, hvor han fokuserer på produkt-, møbel- og
interiørdesign.

Om Zone
Med en innovativ tilgang og en fundamental skaberglæde udvikler Zone relevant boligtilbehør og udstyr til køkken
og bad i et funktionelt design. Stilen og DNA’et er minimalistisk, og udtrykket udpræget nordisk. Med anvendelse
af flotte og tidssvarende materialer og designløsninger frembringes produkter, der sikrer god funktionalitet og høj
æstetik.
I tæt samarbejde med talentfulde danske designere udvikles produkter, der skaber værdi og glæde i hverdagen.

Yderligere information, interview med designere og billedmateriale, kontakt:
Anne Mette Scharling, Rostra Kommunikation, ams@rostrapr.com, 30 28 17 74

