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Bordservice til børn ”De små Helte” prisbelønnet med vigtig design 
pris – stor succes ved ”reddot award: product design 2012” 

 
(Minden, Tyskland.) ORNAMIN-Kunststoffwerke overbeviste den internationale ekspert 
jury af ”reddot award: product design 2012”. 
Efter en evalueringsproces som varede flere dage modtog den en af de mest eftertragtede 
priser, som blev tildelt af en ekspert jury på 30 medlemmer. Kreative hoveder og 
producenter fra hele verden har indsendt 4515 designs i alt til den berømte produkt 
konkurrence. Med dets høje design kvalitet, kunne bordservicet til børn ”De små Helte” 
inspirere eksperterne. Det modtog den globalt efterspurgte reddot for dets fine 
designsprog indenfor bordservice til børn. 
 
Bordservicet til børn ”De små Helte” er specielt udviklet til børns motorik og kræfter. De 
farverige og skridsikre gummihåndtag og kant giver børnene et godt greb. De fås i klassisk 
hvid eller med mønstre i følgende temaer: Eventyr, Køkken, Historie og leg. På grund af 
dets universelle design er det også ideelt til f. eks. camping og udendørsaktiviteter. Det 
modstandsdygtige og bæredygtige bordservice fremstillet i Tyskland, indeholder det 
naturlige råmateriale cellulose og er økologisk fornuftigt genanvendeligt. Et sæt består af 
en flad og en dyb tallerken, samt en skål og et krus med gummigreb. ”Som et mellemstort 
firma, som udelukkende producerer i Tyskland, er vi meget glade for at blive belønnet med 
en reddot product design pris for anden gang”, siger Dr. Holger von der Emde, direktør for 
ORNAMIN-Kunststoffwerke.  
 
Professor Dr. Peter Zec, opfinder og direktør af reddot design prisen, pegede på 
konkurrencens høje kvalitetsniveau: ”De mest kendetegnende produkter fra de respektive 
brancher i industrien har ikke kun været oppe imod den hårde konkurrence igen dette år, 
men også juryens kritiske øje. Eksperterne har grundigt undersøgt, testet og evalueret hver 
individuel tilmelding i henhold til de højeste standarder. Med deres præsentationer har 
prismodtagerne ikke kun demonstreret en ekstraordinær designkvalitet, de har også vist, 
at design er en integreret del af innovative produkt løsninger. På så højt et niveau kan 
vinderne fremme deres potentiale for succes på markedet betragteligt ved målrettet at 
bruge vores designpris.  
 
De prisvindende produkter på reddot design museet 



 
Med mere end 1500 produkter på et område større en 4000 kvadratmeter imødekommer 
reddot design museet verdens største, permanente udstilling af tidstypisk design. Fra d. 3. 
- 29. juli 2012 inviterer museet igen til at se den traditionelle, specielle udstilling af de 
prisvindende produkter. På ”Design on stage – winners reddot award: product design 2012” 
design kan entusiaster beundre de seneste tendenser på tæt hold. At berøre dem er yderst 
efterspurgt: Således oplever de besøgende det prisvindende design af bordservice til børn 
”De små Helte” af ORNAMIN-Kunststoffwerke, i den betagende atmosfære i det specielle 
one-time boiler house of the Zeche Zollverein, en tidligere kulmine.  

 

Reddot design prisen  

Reddot design prisen, hvis oprindelse går tilbage til 1950’erne, gennemføres af 3 
discipliner: ”reddot award: product design 2012”, ”reddot award: communication design” og 
”reddot award: design concept”. Alene i 2011 blev over 14000 tilmeldinger fra over 70 
lande registreret. Prisen – the reddot– har etableret sig selv internationalt, som en af de 
mest værdsatte kvalitetsmærker for enestående designs.  
 
For yderligere information besøg venligst: www.red-dot.de/press  
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