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Interzum Award 2019: двойна награда за Hettich 

ComfortSpin и ViZard by ambigence бяха наградени 

 

Две отличия отидоха при Hettich за продуктови иновации. 

Клапващият обков от нов тип ViZard by ambigence даже 

получи отличието „Best of the Best“. 

 

Раздаването на Interzum Awards 2019 се състоя на 20 май 

2019 г. на легендарното изложбено парти на Interzum в 

театъра „Танцбрунен“. Журито на тазгодишната Interzum 

Award „intelligent material & design“ отличи два иновативни 

продукта на Hettich, включително интегрирания клапващ обков 

ViZard by ambigence с най-високото отличие „Best of the Best“. 

С ViZard by ambigence техниката и комфортът се скриват 

невидимо в страниците на мебелите. Това освобождава пътя 

за едно ново поколение изчистени мебели. Иновативният 

въртящ се рафт ComfortSpin спечели отличието „Високо 

продуктово качество“. ComfortSpin върти съдържанието на 

шкафовете на 360 градуса и с това разрешава един от 

ежедневните проблеми по гениален начин. Хранителните 

продукти вече няма да се развалят в хладилника, само 

защото стоят отзад, а ограбващото времето ни изваждане и 

прибиране на вещи в банята или шкафовете за съхранение се 

превръща в отживелица. 

 

Тазгодишните печеливши продукти можеха да се видят до 24 

май 2019 г. на щанда на Hettich или на булеварда на 

изложението, както и в коридорите на търговския панаир в 

Кьолн. След това ViZard by ambigence и ComfortSpin могат да 

се намерят изложени онлайн на www.interzum-award.de. 
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ComfortSpin е достъпен за крайните потребители онлайн в 

amazon. Повече информация ще намерите на 

comfortspin.hettich.com. 

 

Следният снимков материал може да се изтегли от 

www.hettich.com, Меню: „Преса“: 

 

 

PR_132019a: 
Многократно награждаван: въртящият се рафт ComfortSpin върти 
хранителни продукти и съдържанието на шкафа на 360 градуса и ги 
прави удобно достъпни. 
Снимка: Hettich 

 

 

PR_132019b: 
Отличаващо се иновативен: клапващият обков от нов тип ViZard by 
ambigence изчезва напълно в страниците на мебелите. 
Снимка: Hettich 
 


