REVISTA TRENDS BY DELABIE
VENCEDORA DO GERMAN DESIGN AWARD 2020

Primeira edição da revista Design « Trends by DELABIE »

A primeira edição da revista de Design « Trends by DELABIE » recebeu o prémio de « WINNER » do GERMAN DESIGN AWARD
2020 na categoria « Editorial ».
O prémio
O German Design Award, atribuído pelo júri de peritos
do German Design Council (Rat für Formgebung), é
uma das mais prestigiadas competições na área do
design do mundo, com uma elevada reputação que se
estende para além dos círculos especializados.
Todos os anos, as candidaturas de design de produto
e de comunicação, são cuidadosamente selecionadas
e premiadas pelo seu cariz inovador individual e que
contribui para a evolução do panorama do design
internacional.
O concurso impõe critérios extremamente elevados na
seleção dos seus premiados: graças ao procedimento
de nomeação único escolhido, apenas os produtos que se destacam
claramente pela sua qualidade de design são convidados a competir.
O vencedor
A primeira edição da revista de Design « Trends by DELABIE »
recebeu o prémio de «WINNER» do GERMAN DESIGN AWARD 2020
na categoria «Editorial». Esta revista é inteiramente dedicada aos
arquitetos, arquitetos de interiores e a todos os que são apaixonados
pelo Design, foi reconhecida pelo júri.
Através desta revista, a DELABIE demonstra que é possível e agora
uma exigência, apresentar belas instalações sanitárias, não apenas
nos grandes locais públicos, como aeroportos, universidades,
estabelecimentos de cuidados de saúde, museus, grandes sedes de
empresas, mas também nos locais públicos mais pequenos,
como consultórios médicos, ginásios, restaurantes ou bares.

A imagem de um estabelecimento também se reflete nas suas
instalações sanitárias, a DELABIE desenha torneiras e
equipamentos sanitários acima de tudo robustos e de fácil
manutenção, mas também esteticamente apelativos.
Os espaços sanitários criados pela DELABIE traduzem, não uma
quebra, mas sim continuidade na arquitetura e decoração do espaço,
como o prova a sua presença em importantes projetos internacionais.
Recriar a experiência, reinventar as utilizações, decifrar e
antecipar as tendências, é este o ADN da DELABIE que se
empenha por estabelecer uma ponte entre o design,
arquitetura e funcionalidade.
Ao folhear as páginas da TRENDS by DELABIE, os prescritores vão
descobrir a apresentação de importantes projetos de arquitetura
que acolheram os produtos da marca, um pouco por todo o mundo,
pois os produtos DELABIE estão instalados em mais de 90 países.
Encontrarão igualmente tendências, entrevistas com designers
e arquitetos de renome, que falam sobre as suas paixões e
realizações, bem como de alguns exemplos dos mais belos produtos
DELABIE.
Esta revista é dedicada aos sanitários design nos locais públicos,
e é única na sua categoria.
A DELABIE propõe aos seus prescritores que se subscrevam para
receber gratuitamente a primeira edição da TRENDS by DELABIE na
versão impressa em: www.delabie.pt/trendsform ou consultar
a versão digital no nosso website:
www.delabie.pt/os-nossos-servicos/os-nossos-catalogos
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