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P.A.L.M.A. wint iF product design award 2011!

Onze nieuwe variabele conferentieoplossing P.A.L.M.A. is bekroond met de iF product design award 2010 in de categorie office / 
business. Een internationale, vakkundige jury zocht in dit jaar uit 2756 ingediende producten uit 4 landen de winnaar. Naast de categorie 
office/business werden in 15 verdere categorieën de winnaars met het prestigieuze iF label gekeurd.

De iF product design award telt tot de hedendaagse wereldwijd meest gerenommeerde en 
oudste design wedstrijden. De iF product design awards zijn sinds 57 jaren een zeer 
betrouwbare indicatie van uitmuntende kwaliteit. Het merk iF is inmiddels een symbool voor 
superieure dienstverleningen internationaal gevestigd en handelt inmiddels vanuit Hannover, 
München, Taiwan, Korea en Brazilië.

Tot de beoordelingscriteria van de jury behoorden de vormgeving, verwerking, materiaalkeuze, innovatiegraad, milieuvriendelijkheid, 
functionaliteit, ergonomie, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, merkwaarde/branding en ook de aspecten van het universele design.

Met de conventionele vormgeving, die hoogwaardige materialen met een gereedschaploze grendelmechaniek tot een doordacht 
meubileringconcept verbindt, kon P.A.L.M.A. de jury in de categorie office / business overtuigen.  Bovendien kon het 
vergadertafelsysteem P.A.L.M.A. scoren met de posities van de montagepunten waaruit bij iedere pootpositie een vloeiende vormgeving 
ontstaat.

Naast zijn representatieve uitstraling door strak design en hoogwaardige oppervlakten, overtuigde P.A.L.M.A. de jury bovendien door de 
probleemloze integratie van moderne conferentietechniek. Coni-boxen, Points en Turn-boxen breiden P.A.L.M.A. tot een multimediaal
meubelstuk uit en biedt hierdoor meer plaats aan de werkplek voor een doelgerichte communicatie.

Meer informatie over het iF product design award 2011 vind u op de website www.ifdesign.de
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