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ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ HILTI ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ RED DOT 

AWARDS ΓΙΑ ΤΟ DESIGN 

 
Schaan (FL), 10 Ιουλίου 2018 - Στην ετήσια απονομή των Red Dot Design Awards, η 

Hilti κατέκτησε τα βραβεία για τρία προϊόντα και για μία οικογένεια προϊόντων. Η 

εταιρεία κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο προϊόν κατηγορίας και ακόμη έλαβε και 

άλλες διακρίσεις για την τελευταία γενιά της εικόνας του εμπορικού σήματος Hilti: το 

κόκκινο βαλιτσάκι. 

 
Το κρουστικό δράπανο combi Hilti TE 50-AVR κέρδισε στην κατηγορία του, με την απονομή 

του βραβείου "καλύτερο των καλυτέρων". Η κριτική επιτροπή επισήμανε "την άριστη 

ποιότητα σχεδιασμού και το πρωτοποριακό design". Το εργαλείο παρέχει βελτιωμένες 

επιδόσεις με μικρότερο βάρος από τις προηγούμενες γενιές, παρουσιάζοντας επίσης ένα 

συμπλέκτη που επιτρέπει μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη. 

 
"Το βραβείο "καλύτερο των καλυτέρων" για το νέο κρουστικό δράπανο combi αποτελεί μια 

αναγνώριση της στρατηγικής σχεδιασμού μας, η οποία στοχεύει στη συνέχεια και αυξάνει την 

αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και του προϊόντος, καθώς και στην πραγματική 

χρήση του ίδιου του προϊόντος", δηλώνει ο Διευθυντής του Τμήματος Σχεδιασμού, Stephan 

Niehaus. 

 
Και η έκτη γενιά της βαλίτσας Hilti έλαβε Red Dot Design Award. Η διάσημη εικόνα του 

εμπορικού σήματος έχει επανασχεδιαστεί στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης του εμπορικού 

σήματος από τη Hilti. Διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες, όπως περιστρεφόμενη λαβή, η οποία 

επιτρέπει την εύκολη μεταφορά δύο κιβωτίων με ένα χέρι και ένα νέο εσωτερικό χώρο, 

διαμορφώσιμο ξεχωριστά για να χωράει διάφορα αξεσουάρ. 

 
Μεταξύ των άλλων προϊόντων της Hilti που έλαβαν Red Dot Awards περιλαμβάνονται η 

οικογένεια εργαλείων κοπής με μπαταρία, τα εργαλεία για σύσφιξη σωλήνων και διάτρηση. 

Παρόλο που αυτή η γκάμα προϊόντων είναι καινούργια για τη Hilti, το εξαιρετικό design άξιζε 

πραγματικά το βραβείο της κριτικής επιτροπής. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το 

κρουστικό δράπανο μπαταρίας TE 6-A36, το οποίο κέρδισε επίσης ένα βραβείο. 

 
Οι υποψηφιότητες για τα Red Dot Awards καθορίζονται βάσει κριτηρίων όπως ο βαθμός 

καινοτομίας, η εργονομία, η λειτουργικότητα και η τυπική ποιότητα. 
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Ένα βίντεο που παρουσιάζει το νέο βαλιτσάκι της Hilti είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=bjR3WfI2sv0 

 
 
 
 

Λεζάντα 
Το κρουστικό δράπανο combi Hilti TE 50-AVR ήταν υποψήφιο για "το καλύτερο των καλυτέρων". 
Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στο νέο design της βαλίτσας Hilti, στο κρουστικό δράπανο μπαταρίας 
TE 6-A36 και στη νέα οικογένεια εργαλείων μπαταρίας για κοπή, σύσφιξη και συμπίεση. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ο Όμιλος Hilti παρέχει προϊόντα, συστήματα, λογισμικό και πρωτοποριακές ως προς την τεχνολογία υπηρεσίες 
προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού 
κλάδου παγκοσμίως. Ο Όμιλος αριθμεί περίπου 27.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 120 χώρες, που 
εργάζονται με πάθος για την ικανοποίηση των πελατών και ένα καλύτερο μέλλον. Το 2017, η Hilti 
πραγματοποίησε ετήσιες πωλήσεις ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η εταιρική κουλτούρα της 
Hilti βασίζεται στην ακεραιότητα, την ομαδική εργασία, τη δέσμευση και το θάρρος στην αντιμετώπιση των 
αλλαγών. Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Hilti βρίσκονται στο Schaan του Λιχτενστάιν. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjR3WfI2sv0

