Presseinformation

German Design Awards 2017
Dørgrebet Wing fra Randi præmieret igen
Dørgrebet Wing fra Randi er præmieret med Special Mention
ved German Design Awards 2017 / allerede anden udmærkelse
for det aerodynamiske design / Wing er resultatet af et
samarbejde mellem Randi og AART designers
Næppe nogen anden dagligdags genstand berøres så ofte og får
samtidig så lidt opmærksomhed som dørgrebet. "Så meget
desto mere glæder vi os over, at vores dørgreb Wing har fået
endnu en fornem designpris", siger Torben Jensen,
administrerende direktør for den danske beslagsspecialist Randi,
"for mere enkelt og smukkere kan man næppe udsmykke en
dør". Denne vurdering har den højt kvalificerede fagjury hos
Rådet for Formgivning også anlagt. Den har belønnet dørgrebets
æstetik, formgivningskvalitet, brugervenlighed og
innovationsgrad i kategorien Building/Elements med Special
Mention ved German Design Awards 2017. Efter Iconic Award
2016 er dette allerede den anden internationale designpris for
det ikoniske greb.
Designet af Wing udmærker sig med en aerodynamisk form, der
minder om en flyvinges profil. Den gribende hånd skal smyge sig
til grebet på samme måde som luftstrømmen til en flyvinge. Den
helt flade roset, der kun er minimalt hævet over dørbladet, er
også karakteristisk for et dørgreb fra Randi, designmærket hos
ECO Schulte Gruppe. Formgivningen af Wing opstod i
samarbejde med AART designers, en dansk designvirksomhed,
der som en del af arkitektvirksomheden AART architects
kombinerer kreative visioner med strategisk designtænkning i
bedste, danske tradition.
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"I arbejdet med at designe Wing har vi sammen med Randi
fokuseret på samspillet mellem design og arkitektur. Vores
vision har været at skabe et unikt, smukt og funktionelt design,
som på en og samme tid træder frem og går i et med
arkitekturen”, fortæller Morten Hove Lasthein, administrerende
direktør og designchef hos AART designers. Derfor stod varig,
pålidelig funktionalitet, ergonomi, økonomisk anvendelse af
materialer, der kan genanvendes, og en tidløs æstetik, der
udstråler kvalitet, i fokus for udviklingen uden dog at trænge sig
frem i første række.
Wing hører til i Randi-Line® Design-serien og kan i første omgang
fås i materialerne rustfrit stål og poleret messing. Alle beslag i
Randi-Line er testet i henhold til DIN EN 1906 og klassificeret i
den højeste klasse 4.
Prisuddelingen ved German Design Award 2017 finder sted den
10. februar 2017 i Frankfurt.
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