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Schaan (FL), 10 iulie 2018 – Cu ocazia decernării anuale a distincțiilor Red Dot Design
Award, Hilti a obținut premii pentru trei produse și o familie de produse. Compania a
câștigat premiul pentru cel mai bun produs din categorie, precum și alte recunoașteri
pentru ultima generație a simbolului mărcii Hilti: cutia de scule roșie.
Combipercutorul Hilti TE 50-AVR a câștigat, în cadrul categoriei sale de produse, premiul
„cel mai bun dintre cei buni”. Juriul a menționat „nivelul maxim de calitate în materie de
proiectare și designul inovator”. Unealta furnizează prestații îmbunătățite cu o greutate mai
mică față de generațiile anterioare, prezentând, de asemenea, un ambreiaj cu fricțiune care îi
conferă utilizatorului mai multă siguranță.
„Premiul „cel mai bun dintre cei buni” acordat pentru noul combipercutor reprezintă
recunoașterea strategiei noastre în materie de proiectare, care vizează continuitatea și
mărește nivelul de recunoaștere a mărcii și a produsului, pe lângă utilizarea efectivă a
acestuia”, declară Stephan Niehaus, Directorul departamentului de Proiectare.
Și a șasea generație a cutiei de scule roșii Hilti a primit o distincție Red Dot Design Award.
Celebrul simbol al mărcii a fost redesenat de Hilti, în cadrul unui proces de revizuire a
propriei mărci. Este prevăzută cu funcții suplimentare precum mânerul rotativ, care permite
transportarea cu ușurință a două cutii de scule într-o singură mână, precum și un nou spațiu
interior, care se poate configura în mod deosebit, pentru a cuprinde diverse accesorii.
Dintre celelalte produse marca Hilti răsplătite cu Red Dot Awards se numără familia de scule
de tăiat cu baterie, sculele de sertizat și poansonat. Deși această gamă de produse este una
nouă pentru Hilti, designul extraordinar și-a meritat premiul din partea juriului. Același lucru
se poate spune și despre rotopercutorul cu acumulator TE 6-A36, la rândul lui cârșigătorul
unui premiu.
Candidaturile la Red Dot Award se admit în baza unor criterii precum gradul de inovație,
ergonomie, funcționalitate și calitate formală.
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Un film de prezentare a noii cutii de scule Hilti puteți găsi pe canalul nostru youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bjR3WfI2sv0

Explicație
Combipercutorul Hilti TE 50-AVR numit „cel mai bun dintre cei buni”. S-au acordat premii și pentru
noul design al cutiei de scule Hilti, pentru rotopercutorul cu acumulator TE 6-A36 și pentru noua
familie de scule pentru tăiat, sertizat și presat cu acumulator.

Grupul Hilti furnizează produse, sisteme, software-uri și servicii de avangardă din punct de vedere tehnologic,
care le oferă profesioniștilor din sectorul construcțiilor de la nivel mondial soluții inovatoare precum și o valoare
adăugată superioară. Grupul numără peste 27.000 de angajați în peste 120 de țări, care muncesc cu pasiune
pentru satisfacerea clienților și pentru un viitor mai bun. În anul 2017, compania Hilti a realizat o cifră de afaceri
de 5,1 miliarde CHF. Cultura organizațională a companiei Hilti se bazează pe integritate, pe munca în echipă, pe
implicarea și curajul de a face față schimbărilor. Sediul principal al grupului Hilti să află în localitatea Schaan din
Liechtenstein.

