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Hoogste onderscheiding voor de nieuwe BORA Professional
Red Dot Award: Best of the Best 2017

Raubling. BORA Lüftungstechnik GmbH, fabrikant van innovatieve kookveldafzuigingen, heeft de
concurrentie achter zich gelaten en in de categorie 'Red Dot Award: Product Design' de 'Red Dot: Best
of the Best' gewonnen. De nieuwe BORA Professional, die nog maar net op de markt is gebracht, is nu
al een van de beste, meest buitengewone en baanbrekende producten van het jaar 2017.
"We zijn erg trots dat we met de nieuwe BORA Professional meteen een van de hoogste design awards
in ontvangst mochten nemen. Dat we nog eens met deze prijs gehonoreerd zijn, toont dat onze
innovatieve kracht geen eendagsvlieg is, maar een dagelijkse motivatie bij het werk", vertelt Willi
Bruckbauer, oprichter van BORA.
Professor dr. Peter Zec, initiator en CEO van de Red Dot Awards: "De jury verleent de onderscheiding
'Red Dot: Best of the Best' aan producten met een uitzonderlijk design. Alleen designvisionairs spelen
het klaar om een perfecte harmonie van functionele kwaliteit, verleiding, gebruik en
verantwoordelijkheid te creëren. Zulke baanbrekende ontwerpen wil de Award opsporen."
Met de nieuwe BORA Professional is een systeem ontwikkeld met een intelligente bediening en een
elektrische kookveldafzuiging die communiceert met het kookveld – een modulair high-end systeem
met bovengemiddeld grote kookzones. Met een plug-and-play-versie, die ook kan worden gebruikt bij
zwevende werkbladen, heeft BORA nog een wereldprimeur gecreëerd.

Hoogste ontwerponderscheiding voor de nieuwe BORA Professional

De Red Dot Award word georganiseerd door het Design Zentrum Nordrhein Westfalen en is
internationaal een van de grootste en meest prestigieuze designwedstrijden. Gedurende een aantal
dagen beoordeelt de prominente jury duizenden producten van over de hele wereld. In de categorie
'Red Dot Award: Product Design' onderscheidt ze buitengewoon en baanbrekend productdesign met
de 'Red Dot: Best of the Best'. Het internationale keurmerk wordt alleen toegekend aan producten die
met hun bijzondere ontwerp uitblinken boven vergelijkbare producten op de markt.

Over het bedrijf:
BORA Lüftungstechnik GmbH is gevestigd in het Opper-Beierse Raubling en is sinds 2007 succesvol
ontwikkelaar en verkoper van kookveldafzuigsystemen die, met behulp van een gepatenteerde
technologie, kookdampen naar beneden afzuigen. De innovatieve productlijnen BORA Basic, BORA
Classic en BORA Professional worden in 41 landen over de hele wereld verkocht.
De visie van Willi Bruckbauer, de oprichter van BORA: het einde van de afzuigkap. Het door hem
ontwikkelde patent biedt heel wat voordelen: de hoogwaardige systemen zijn efficiënter dan de
traditionele afzuigkappen, ze zijn zeer stil, energiezuinig en makkelijk schoon te maken. Ze zorgen
voor een maximale ontwerpvrijheid en een vrij, onbelemmerd zicht in de keuken.
De onderneming ontving haar eerste bekroning al in 2009, met de innovatiewedstrijd „365 Orte im
Land der Ideen“; daarna volgden nog de „Deutscher Gründerpreis“ (Duitse innovatieprijs), „red dot
award“, „Plus X Award“, „German Design Award“, „Iconic Award“, „German Brand Award“, enz.
Kijk voor meer informatie op www.bora.com.
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