PERSBERICHT

berbel kookplaatafzuiging Downline Infinity wint iF DESIGN AWARD
Rheine, juni 2022 - berbel, de specialist in kookafzuigingen, ontvangt opnieuw een
onderscheiding voor de nieuw geïntroduceerde Downline Infinity inductiekookplaat
met geïntegreerde afzuiging: de iF DESIGN AWARD 2022. De jury bestond dit jaar uit
honderdtweeëndertig designexperts van topklasse uit meer dan 20 landen. Hun taak:
de ingediende producten met de grootste innovatiekracht beoordelen en
onderscheiden.

berbel inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging en intuïtieve draaiknopbediening.

De berbel inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging en intuïtieve draaiknopbediening de Downline Infinity - werd in de categorie keukenapparatuur onderscheiden. Een
onderscheiding voor goed design en de beste kwaliteit.
"We zijn een nieuwe uitdaging in de internationale designwereld aangegaan en wisten de
internationale designexperts te overtuigen. Uiteindelijk hebben we naast de Red Dot Product
Design Award: Best of the Best, de ICONIC AWARD: best of best en de Kitchen Innovation
Award: Best of the Best, nu ook deze gerenommeerde designonderscheiding gewonnen. Dit
is fantastisch en geeft aan dat berbel een sterk innovatief merk is met krachtig design,” aldus
Annette Frommeyer, hoofd marketing bij berbel.
Informatie over de Downline Infinity is te vinden op www.berbel-afzuigkappen.nl
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Over berbel
berbel Ablufttechnik GmbH is een internationaal opererende onderneming met hoofdvestiging in
Rheine, die sinds 2001 afzuigkappen, kookplaatafzuigingen en kookplaten ontwikkelt, produceert en
op de markt brengt. In de keukenbranche is berbel een gevestigde naam door het gepatenteerde
berbel principe: de berbel kookafzuigingen gebruiken de centrifugale kracht om vet af te scheiden,
zodat er geen vetfilter nodig is. Dit zorgt voor een zeer efficiënte afzuiging en een continu hoge mate
van vetafscheiding ten opzichte van traditionele systemen met vetfilters. Geen storend geluid, geen
verlies aan zuigkracht en zeer eenvoudig te reinigen: openklappen, uitvegen – schoon. Innovatieve
techniek, hoogwaardige materialen, eigen onderzoek, uitgebreide kwaliteitscontroles en creatief
design staan garant voor het bebrel motto “Made in Germany”. Design dat fascineert én inspireert.

