Electrolux Professional castiga din nou premiul Red Dot pentru Designul
Produsului
Anul acesta, Electrolux Professional, a castigat premiul Red Dot pentru Designul Produsului
Masina de spalat vase cu capota Green&Clean.
Red Dot Design Award, este o competitie internationala de design, dedicata celor care doresc sa
isi faca cunoscut business-ul si prin acest mod. Premiul Red
Dot Design este o marca a calitatii, recunoscuta la nivel
international pentru designul excelent. Acest premiu ofera
sansa castigatorilor de a fi publicati intr-o carte realizata de
Red Dot Design (Red Dot Design Yearbook.
Juriul international al competitiei Red Dot, compus din
designeri, experti in design si jurnalisti specializati pe
design din intreaga lume, a evaluat aproximativ 5000 de
produse inovative provenite din 56 de tari si a decis ca
produsul cu cel mai inovativ design este Masina de spalat
vase cu capota Green&Clean de la Electrolux Professional.
Premiul Red Dot pentru designul produsului a reprezentat o completare a recunoasterii
exceptionale pe care a primit-o anul trecut Electrolux M2M (Made to Measure) Thermaline si
care dovedeste clar faptul ca Electrolux Professional face diferenta in domeniul sau prin
excelenta designului si se pozitioneaza ca fiind cel mai bun din industria HoReCa inclusiv la
acest capitol.
Fie ca vorbim de eficienta si fiabilitate maxima, sau de usurinta de a utiliza echipamente cu o
tehnologie inovativa, de performanta superioara combinata cu economia de apa, energie si
detergent, sau chiar de un design inovativ, Electrolux Professional ti le poate oferi pe toate.
Masina de spalat vase cu capota Green&Clean reprezinta masina ideala pentru a spala farfurii,
cani, ustensile, tavi sau vesela.
Pe langa faptul ca au un design atractiv, masinile de spalat vase cu capota Green&Clean te ajuta
si sa economisesti. Dupa cum spune si numele (Green - Ecologic), masinile de spalat vase cu
capota te ajuta sa economisesti apa si energie, se foloseste mai putina apa calda la un ciclu de
spalare si ai un consum mai mic de apa proaspata. Prin sistemul WASH SAFE CONTROL, care
asigura spalarea in conditii de igiena perfecta prin cresterea constanta a temperaturii pana la
84°C, masinile de spalat vase cu capota Green&Clean asigura igiena vaselor spalate.
Electrolux Professional este capabil sa iti ofere tot ceea ce iti doresti de la o masina de spalat
vase. Compania se mandreste cu un design industrial inovativ si proiectat in conformitate cu
nevoile cumparatorilor: simplu, ergonomic si intuitiv in ceea ce priveste experienta utilizatorilor.

