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NMC-producten vallen driemaal in de prijzen bij de Red Dot Award: 
Product Design 2017

ARSTYL® WALL TILES EN ARSTYL® LS1  
ONTVANGEN RED DOT VOOR KWALITATIEF HOOGSTAAND DESIGN

De jury van de „Red Dot Award: Product Design 2017“ heeft een beslissing genomen: Na een meerdaagse 
evaluatie van duizenden producten uit de hele wereld ontvangen de ARSTYL® WALL TILES en de ARSTYL® LS1 
van NMC de onderscheiding „Red Dot“ voor kwalitatief hoogstaand design, het symbool voor internationaal
erkend topdesign. 

In dit jaar werden meer dan 5.500 producten uit in 
totaal 54 landen bij de Red Dot Award: Product
Design 2017 ingediend. Alle producten werden door 
een onafhankelijke en internationale vakjury geduren-
de meerdere dagen individueel beoordeeld. De Red 
Dot Award: Product Design staat hiermee borg voor 
een van de meest gerenommeerde evaluatieprocedures 
voor goed design en innovatie.

3 x „Red Dot“ voor kwalitatief hoogstaand design
NMC heeft zich met veel succes gemeten met de bes-
te medespelers uit de sector in een van de wereldwijd 
bekendste designwedstrijden en heeft de onderscheiding 
„Red Dot“ voor kwalitatief hoogstaand design driemaal 
ontvangen. Met de ARSTYL® WALL TILES won NMC niet 
alleen in categorie 26 „Interior-Design-Elementen“ maar 
ook in categorie 28 „Materialen en Oppervlakken“. 
NMC was ook succesvol in categorie categorie 28 
„Materialen en Oppervlakken“ met het product ARSTYL® 
LS1.

ARSTYL® LS1
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ARSTYL® WALL TILES 

Bij de door designer Mac Stopa ontwikkelde  
ARSTYL® WALL TILES gaat het over een collectie driedi-
mensionale wandelementen op basis van polyurethaan met 
hoge dichtheid. De collectie bestaat uit „Coral“, „Wing“ en 
„Ray“ – drie door de natuur geïnspireerde designs. 
Met de decoratieve elementen kunnen niet alleen kleine-
re wandoppervlakken maar ook volledige muren wor-
den versierd. Zij zijn vooral geschikt om op zich zelf 
staande highlights in een vertrek aan te brengen. Het 
gewild duidelijke uitzicht van de voegen geeft telkens 
weer een ander beeld, waardoor elk design een heel 
andere invloed ondergaat. Dit komt vooral goed tot  
uiting in de driedimensionale wanddecoratie met kleur- 
rijke accenten. Met fantasierijke kleurpatronen kunnen 
doelgericht accenten worden aangebracht. Zo worden 
vertrekken heel persoonlijk ingericht.
De modulaire wandelementen bieden een breed gamma 
van geometrische composities en visuele effecten, die re-
sulteren in een groot aantal artistieke uitdrukkingsvormen 
voor een unieke en innovatieve woninginrichting. 

ARSTYL® LS1

ARSTYL® LS1 is een 2,40 m lang hoekprofiel, dat in 
nieuwbouw- en renovatieprojecten als kozijndagstuk 
wordt gebruikt. Het profiel wordt hoofdzakelijk in com-
binatie met gipsplaten geplaatst en dient als snelle op-
lossing voor perfecte hoeken.  
Dankzij de eenvoudige en snelle installatie kan op 
kostbare tijd bespaard worden. De geleidelijk smaller 
wordende kant maakt een naadloze overgang mogelijk 
tussen het dagstuk en de gipsplaat. Het resultaat is een 
tijdsbesparing tot 70 % van het plamuur- en polierwerk. 
Daarenboven verhindert het gebruik van het hoekprofiel 
ARSTYL® LS1 mogelijke scheurvorming aan de hoeken.   
ARSTYL® LS1 wordt vervaardigd op basis van polyu-
rethaan met hoge dichtheid, een duurzaam materiaal 
met isolerende eigenschappen. 
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Presentatie van de bekroonde producten

De prijsuitreiking van de drie uitmuntende NMC-produc-
ten ARSTYL®, WALL TILES en ARSTYL® LS1 heeft plaats 
op 3 juli 2017 tijdens het Red Dot Gala in Essen. Daar-
na worden de bekroonde producten aanschouwelijk op 
zeer verschillende platformen gepresenteerd. 

Een jaar lang worden de in de prijzen gevallen produc-
ten tentoongesteld in het Red Dot Design Museum Essen, 
het grootste museum voor he-dendaagse kunst. Het Red 
Dot Design Yearbook 2017/2018, hét referentiewerk 
voor uitmuntend design, stelt alle winnende producten 
van het jaar voor. De drie bekroonde NMC-producten 
worden in het boekdeel „Living“ gepresenteerd. Daarin 
zijn alle categorieën uit de sectoren Wo-nen en Huishou-
den opgenomen. Ook op internet worden de producten 
voorgesteld, in het bijzonder in de onlinepresentatie Red 
Dot App en op het designplatform Red Dot 21.

Meer info over de Red Dot Design Award:

Om de grote verscheidenheid op gebied van design 
deskundig te kunnen beoordelen, is de Red Dot Design 
Award onderverdeeld in de volgende drie disciplines: 
Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Com-
munication Design en Red Dot Award: Design Concept. 
De Red Dot Award wordt georganiseerd door het Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen en is een van de grootste 
designwedstrijden ter wereld. In 1955 kwam voor de 
eerste keer een jury samen om de beste vormgeving 
van de toenmalige tijd te evalueren. In de jaren 1990 
creëerde Red Dot-CEO Professor Dr. Peter Zec de naam 
en het merk van de Award. De felbegeerde bekroning 
„Red Dot“ staat sindsdien internationaal synoniem voor 
uitstekende kwaliteit op gebied van vormgeving. 
Meer informatie vindt u op www.red-dot.de.

PERSBERICHT - APRIL 2017

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu

Contact : Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design

NMC is de specialist op gebied van extrusie van thermoplastische schuimen. De onderneming is met 12 productievestigingen en 21
verkoopkantoren internationaal sterk aanwezig op de Europese markt. NMC-producten worden in een brede waaier van toepassingen 
gebruikt, onder andere in technische isolatie, binnen- en buitendecoratie maar ook in de sector verpakking, sport, vrijetijdsbesteding
en in de industrie. NMC realiseerde in 2013 een omzet van 200 miljoen euro met, op dit ogenblik 1.200 medewerkers in Europa.
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