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2107 iF DESIGN AWARDS -muotoilupalkinnot jaettiin Münchenissä 10.3.2017 

AXORille kultaa vuoden 2017 iF DESIGN AWARDS palkintojenjaossa  
– Hansgrohe Group muotoilupalkintolistalla sijalla 6 

Korkein tunnustus designin saralla: AXORin uudet, maaliskuisilla ISH-messuilla ensiesittelyssä 

olleet AXOR Uno Zero ja Select -pesuallashanamallistot ovat voittaneet iF DESIGN AWARD -

muotoilupalkinnoista parhaimman, iF Gold Awardin. International Forum Designin (iF) 

kansainvälinen 58-jäseninen tuomaristo arvioi 5.575 erilaista tuotetta 59 eri maasta, joista vain 

75 tuotetta valittiin iF Gold Award -muotoilupalkinnon saajiksi. Palkinnon saaneet tuotteet ovat 

tuomariston kriteerien mukaan ylivoimaisia designissa, valmistuslaadussa, soveltuvuudessa 

ympäristöönsä, toiminnallisuudessa ja innovatiivisuudessa.  

 

“Puristinen muotoilu ja käytön helppous tekevät näistä hanoista kiistatta vaikuttavia. 

Pesualtaille, suihkuun ja ammeelle suunniteltujen hanojen rohkea, tinkimätön ja riisuttu muoto 

yhdistettynä toiminnallisuuteen johtavat muotoiluun, joka on sekä selkeää että ajatonta”, totesi 

tuomaristo iF Gold Awardin voittaneista AXOR Uno pesuallashanoista. AXOR Uno 

pesuallashanat lanseerataan Suomessa syksyllä 2017. 

 

Hansgrohe Group yritysten ranking-listalla sijalle 6 
Hansgrohe Group, jonka luksusbrändi AXOR on, vastaanotti kaikkiaan yhdeksän iF-

muotoilupalkintoa, minkä ansiosta Hansgrohe nousi yritysten muotoilupalkintojen ranking-listalla 

sijalle kuusi. Näin Hansgrohe Group on AXOR ja hansgrohe -brändeillään iF 

muotoilupalkintolistalla parhaiten sijoittunut saniteettialan yritys. Yrityksen taakse jää noin 2.000 

muuta muotoiluorientoitunutta valmistajaa ja tuotemerkkiä, kuten Audi, BMW ja Apple. “Nämä 

yhdeksän iF DESIGN palkintoa, mukaan lukien iF Gold Award, selvästi osoittavat 

sitoutumisemme esteettiseen muotoiluun sekä tuotteiden laatuun, helppokäyttöisyyteen ja 

asiakashyötyyn”, kertoo yrityksen tuotteista vastaava Jan Heisterhagen. 
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iF DESIGN AWARD -palkinnoista 
iF DESIGN AWARD -tunnustus on ollut poikkeuksellisen hyvän muotoilun tae jo yli 60 vuoden 

ajan. iF-logo on vakiinnuttanut paikkansa maailmanlaajuisesti erinomaisen designin symbolina. 

iF DESIGN AWARD -palkinnot ovat maailman arvostetuimpia design-palkintoja. Palkintoja 

myönnetään erilaisille kategorioille: tuote, pakkaus, viestintämuotoilu, palvelumuotoilu, 

arkkitehtuuri, sisustussuunnittelu ja ammattilaiskonseptit. Kaikki voittajat esitellään iF WORLD 

DESIGN GUIDE -oppaassa, iF design –sovelluksessa ja iF design –näyttelyssä Hampurissa. 

 

 

 

Hansgrohe Group on kotoisin Schiltachista Saksan Schwarzwaldista. Vuonna 1901 perustettu 
yritys on historiansa aikana kerännyt mainetta saniteettialan johtavana innovaattorina niin 
teknologian, muotoilun kuin kestävyyden saralla. Premiumbrändi hansgrohen ja luksusbrändi 
AXORin hanat, suihkut ja suihkujärjestelmät ovat ensiluokkaisia tuotteita, jotka tekevät 
kylpyhuoneista ja keittiöistä toiminnallisempia, mukavampia ja esteettisesti miellyttävämpiä. 
Yrityksen laatutuotteita on mm. sellaisissa arvovaltaisissa paikoissa kuin luksusristeilijä Queen 
Mary II, Lontoon Heathrown lentokentän terminaali 5, Burj Khalifa Dubaissa (maailman korkein 
rakennus), New Yorkin Yoo luksusasunnot ja Masdar City Institute of Science and Technology 
Abu Dhabissa. Yritykselle ja sen tuotteille on myönnetty lukemattomia palkintoja, kuten iF 
Design, Red Dot, Wallpaper* Design Award ja Interior Innovation Award “Best of Best”. Vuonna 
2016 yritys tuotti liikevaihtoa yli miljardi euroa. Tänä päivänä Hansgrohe Group työllistää 
maailmanlaajuisesti yli 4.000 ihmistä, yksi kolmasosa heistä Saksan ulkopuolella. Tuotteet 
valmistetaan kuudessa tehtaassa Saksassa sekä Ranskassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja 
Kiinassa. Yrityksellä on nollatoleranssi tuoteväärennöksiin ja design-kopioihin. Hansgrohen 
sivuliike on toiminut Suomessa vuodesta 2007. 
 
AXOR on saksalaisen hana- ja suihkuvalmistaja Hansgrohe Groupin luksusbrändi. Olemme 
globaaleja tiennäyttäjiä avantgardististen, huipputeknologialla varustettujen designhanojen ja 
suihkujen luomisessa. Upeiden mallistojen muotoilu on viimeistelty huippuunsa yhteistyössä 
kansainvälisesti tunnettujen designereiden kanssa. Vaativille ja estetiikkaa arvostaville 
asiakkaille, jotka etsivät inspiraatiota kylpyhuoneisiin ja keittiöihin ilman kompromisseja. 
Form follows perfection. AXOR. 

 
 
 
 

 
Lue lisää AXORista: 
www.axor-design.com 
www.facebook.com/axor.design 
www.instagram.com/_u/axor_nordic 
www.mynewsdesk.com/fi/hansgrohe 
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#AXOR_NORDIC 
#FORMFOLLOWSPERFECTION 

 

 

Saniteettialan ykkönen muotoilussa 
International Forum Design (iF) listaa 
vuosittain maailman parhaat Design-yritykset. 
Vuoden 2017 listauksessa Hansgrohe Group 
on sijalla 6, kaikkiaan noin 2000 yrityksen 
joukossa. Hana- ja suihkuekspertti Hansgrohe 
päihittää pisteillään sellaiset yritykset kuin 
Audi, Apple ja Nike, ja on 
muotoilupalkintolistalla saniteettialan yritysten 
ykkönen. www.hansgrohe.fi/design 

 

Lisätietoja: Hansgrohe Suomi 
- Markkinointi - 
Sonja Nurminen 
+358 50 351 4941 
sonja.nurminen@hansgrohe.fi 
www.hansgrohe.fi 
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Kuvagalleria 
AXORille kultaa vuoden 2017 iF DESIGN AWARDS palkintojenjaossa 

   
AXOR_Uno_Lever Handle_Black-on-
Black Shot 

AXOR_Uno_Select_Black-on-Black Shot AXOR_Uno_Select_Gold_Highriser_
Water 

Copyright: AXOR / Hansgrohe SE Copyright: AXOR / Hansgrohe SE Copyright: AXOR / Hansgrohe SE 

Radikaalia ja modernia purismia – tyyli korostaa toiminnallista yksinkertaisuutta. AXOR Uno -
hanoissa on jäljellä vain olennainen: veden virtaus avataan ja suljetaan kallistamalla vivutonta Zero-
kahvaa tai painamalla eleetöntä Select-painiketta. AXOR Uno pesuallashanat lanseerataan 
Suomessa syksyllä 2017. 
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Silke Giessler, Head of AXOR Brand Marketing 
(keskellä), Jan Heisterhagen, Vice President Product 
Management (vasemmalla), Benjamin Holzer, 
Product Management Taps (toinen oikealta) ja 
Andreas Diefenbach Phoenix Designista (toinen 
vasemmalta) vastaanottivat iF Gold Award –
palkinnon Münchenissä 10.3.2017 pidetyssä 

 Korkein tunnustus designin saralla: 
AXORin uudet, ISH-messuilla 
ensiesittelyssä olleet AXOR Uno 
Zero ja Select 
pesuallashanamallistot voittivat iF 
Design Award -muotoilupalkinnoista 
parhaimman, iF Gold Awardin.  
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palkintoseremoniassa.    
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Astrid Bachmann, Team Lead Public 
Relations (vasemmalla) ja Silke 
Gießler, Head of AXOR Brand 
Marketing, Hansgrohe SE (oikealla), 
vastaanottivat AXOR ja hansgrohe -
tuotteille myönnetyt yhdeksän IF 
Awards -palkintoa. 

 

 Kuudennella sijalla oleva Hansgrohe Group on 
AXOR ja hansgrohe –brändeillään iF 
muotoilupalkintolistalla parhaiten sijoittunut 
saniteettialan yritys. Taakse jäävät noin 2.000 
muuta muotoiluorientoitunutta valmistajaa ja 
tuotemerkkiä, kuten Audi, BMW ja Apple. 

 

 

 

 

Kuvia ladattavaksi: http://www.mynewsdesk.com/fi/hansgrohe  

Tekijänoikeus: Huomioithan, että käyttöoikeutemme dokumentissa esiintyviin kuviin ovat rajalliset. Kaikki muut oikeudet kuuluvat kuvat 
ottaneille valokuvaajille. Dokumentissa esiintyviä kuvia saa julkaista maksutta vain, jos niillä selvästi ja nimenomaisesti esitellään tai 
mainostetaan Hansgrohe Groupin toimintoja, tuotteita tai projekteja ja/tai sen tuotemerkkejä (AXOR, hansgrohe). Kaikki muut 
julkaisumuodot edellyttävät kyseisen tekijänoikeuden omistajan lupaa, ja korvaus on suoritettava tekijänoikeuden omistajan kanssa 
sovitulla tavalla. 
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