
Professor Dr Peter Zec, VD och initiativtagare till Red Dot, säger om beslutsprocessen i Red Dot Award: ”De 40 sakkunniga har bedömt kvaliteten på 
samtliga bidrag med största omsorg och noggrannhet. Med sina olika bakgrunder har de också kunnat bedöma särskilt kulturella aspekter av design-
föremål från 53 länder. Bara de allra bästa produkterna tilldelas en utmärkelse av juryn. Det avspeglas framför allt i antalet framgångsrika bidrag för 
Red Dot Award vilka är betydligt färre än i andra internationella designtävlingar. Därför kan vinnarna vara extra stolta över sina bidrag som sticker ut 
från de övriga och tar hem det åtråvärda designpriset inför experternas kritiska ögon. Framgången premieras vid Red Dot-galan då pristagarna hyllas 
av den internationella publiken.”

Prisbelönta produkter i Red Dot Design Museum i Essen
Med cirka 2000 utställningsföremål på mer än 4000 kvadratmeter är Red Dot Design Museum världens största utställning av modern design. De pris-
belönta produkterna från Red Dot Award: Produktdesign 2014 visas upp på en imponerande specialutställning som pågår mellan den 8 juli och den 3 
augusti 2014. Eftersom man uppmuntrar till att både känna på och testa produkterna i utställningen, kommer besökarna nära årets vinnare i ”Design 
on Stage”. På så sätt får designentusiasterna se de nya trenderna inom internationell produktdesign och förvissa sig om att kvaliteten på Deli och 
Modulor från Skandiform håller högsta klass.

Red Dot Design Award
Med Red Dot Design Award har Design Zentrum Nordrhein Westfalen skapat en internationellt erkänd produktdesigntävling. Utmärkelsen Red Dot 
utmärker sig som ett av världens mest eftersökta kvalitetstecken på förstklassig design. Design Zentrum Nordrhein Westfalen ställer ut prisbelönta 
produkter i Red Dot Design Museum i Essen i minst ett år.

För att professionellt bedöma mångfalden inom designområdet delar man in Red Dot Design Award i tre kategorier: Produktdesign, Kommunikations-
design och Designkoncept.

För ytterligare information se: www.red-dot.de/press
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Best of the Best: Skandiform tilldelas den högsta utmärkelsen i Red Dot Award 2014!

VINSLÖV. Deli stol och Modulor bord från Skandiform tilldelas Red Dot Award 2014: Produktdesign av den 40 ledamot starka expert-
juryn. I en av världens största och mest prestigefyllda produkttävlingar bevisar företaget sin designkompetens. Deli och Modulor ut-
märker sig tydligt bland de 4 815 tävlingsbidragen och tilldelas Red Dot: Best of the Best för toppkvalitet och banbrytande design. 
Bara 1,5 % av samtliga bidrag i tävlingen får år 2014 den eftertraktade topputmärkelsen. Därmed rankas Skandiform bland de bästa i 
internationell produktdesign.

Efter en beslutsprocess som pågått i flera dagar utnämner juryn Deli och Modulor till den högsta utmärkelsen i den internationellt erkända tävlingen. 
Framgången firas den 7 juli 2014 inför 1200 gäster från hela världen då Skandiform tillsammans med andra vinnare får ta emot sina välförtjänta troféer 
vid prisutdelningen på Aalto-Theater i Essen i Tyskland. Efter Red Dot-galan öppnas en utställning av vinnarnas produkter i Red Dot Design Museum i 
Essen, där produkterna visas upp i fyra veckor innan de övergår till den permanenta utställningen.

”Grundideen bag designet er at polsterdelen, som udgør sæde og 
lændestøtte, giver god støtte når man sidder fremadlænet ved et bord 
hvad enten man spiser eller arbejder. Plastskallen, der som et organisk 
bånd omslutter polsterdelen, giver støtte til ryggen og armlænene ved 
en mere afslappet siddeposition.” 

/ Thomas Pedersen (formgivare till Deli)

”Arkitekten Le Corbusier utvecklade ett eget måttsystem som han kallade Modulor. 
Systemet utgick från den mänskliga kroppens dimensioner och syftet var att skapa 
ett verktyg för god design och arkitektur. Bordet Modulor bygger på några enkla kom-
ponenter – ett ben, en knutpunkt och en sarg. Och en bordskiva, förstås. Profiler och 
skivor som enkelt kan måttanpassas till nästan vilket format eller vilken proportion som 
helst. Som ett verktyg för god design och arkitektur. Bordets styrka, både bildligt och 
bokstavligt, ligger i detaljerna. Det strängpressade benet som möter den formgjutna 
knutpunkten som möter den strängpressade sargen som möter den figurfrästa bords-
skivans kant… Bakom dessa detaljers precision och inbördes formrelation ligger över 
1000 timmars arbete av produktutvecklare och designer.”

/ Claesson Koivisto Rune (formgivare till Modulor)


