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Kasety slimBit Wiha otrzymały nagrodę Red Dot Award: Product Design 
2019 za wysoką jakość wzornictwa 

Nagrodę Red Dot 2019 otrzymują kasety slimBit Wiha 

Producent narzędzi ręcznych Wiha został nagrodzony wyróżnieniem Red Dot Award: 

Product Design 2019. Jego nowe kasety slimBit otrzymały nagrodę Red Dot, którą 

prestiżowe jury przyznaje wyłącznie produktom odznaczającym się wyjątkowym 

wzornictwem. 

Dzięki nowym kasetom slimBit na 6 lub 12 slimBitów Wiha stworzyła kompaktową opcję, która 

ułatwia transport, wyjmowanie i przechowywanie. Produkt opracowano głównie w celu 

zapewnienia użytkownikom odczuwalnego komfortu podczas codziennej pracy ze slimBitami. W 

dużych zestawach, w dwóch kasetach po sześć sztuk przechowywanych jest łącznie 12 

slimBitów o różnych profilach. Dzięki temu użytkownicy mogą bezpiecznie i w łatwy sposób 

przenosić ze sobą slimBity. Po otwarciu, pudełka gwarantują optymalną widoczność profili 

śrubowych, co pozwala na szybki wybór. Praktyczny zaczep na pasek umożliwia wykonywanie tej 

czynności za pomocą jednej ręki. SlimBity Wiha charakteryzują się bezpieczeństwem podczas 

prac pod napięciem oraz smukłym kształtem, co jest szczególnie korzystne w zastosowaniach w 

branży elektrycznej. Nowe rozwiązanie Wiha zostało opracowane w oparciu o nową wiedzę 

rynkową i badania opinii użytkowników, w celu zaoferowania im funkcjonalnego i przydatnego 

rozwiązania. „Nagroda Red Dot potwierdza wysoką jakość wzornictwa. Jesteśmy bardzo dumni, 

że nasze podejście do projektowania narzędzi zostało po raz kolejny docenione i uhonorowane 

przyznaniem nagrody Red Dot”, mówi Ronny Lindskog, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i 

Marketingu Wiha.  

Profesor dr Peter Zec, inicjator i Dyrektor Generalny nagrody Red Dot, również chwalił 

zwycięzców: „Chciałbym pogratulować zwycięzcom ich wielkiego sukcesu. Fakt, że ich produkty 

były w stanie sprostać surowej ocenie jury, świadczy o doskonałej jakości wzornictwa. Zwycięzcy 

wyznaczają w ten sposób wiodące trendy w branży wzornictwa i pokazują, w jakim kierunku 

branża powinna zmierzać w przyszłości”.  

Nagroda Red Dot Award: Product Design jest jednym z największych na świecie konkursów 

wzornictwa. W 2019 roku projektanci i producenci z 55 krajów zgłosili do nagrody ponad 5500 

produktów. Międzynarodowe jury, składające się z doświadczonych ekspertów z różnych 

dziedzin, od ponad 60 lat zbiera się, aby odkrywać najlepsze projekty. Podczas kilkudniowego 

procesu oceny przywiązują dużą uwagę do takich kryteriów jak stopień innowacyjności, 

funkcjonalność, forma, trwałość i ergonomia produktu. 
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Motyw zdjęciowy 

reddotawardwinner_slimbitboxes_wiha_2019_300dpi 

 

 

Opis zdjęcia 

Kasety slimBit Wiha, które otrzymały nagrodę Red 

Dot 2019, ułatwiają transport, wyjmowanie i 

przechowywanie slimBitów. 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_slimBit_6erBox_2019_300dpi 

 

Opis zdjęcia 

Kaseta slimBit Wiha przekonała jury nagrody Red 

Dot Award 2019 o swojej funkcjonalności i 

wzornictwie. 
 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_slimBit_12box_bh_2019_300dpi 

 

Opis zdjęcia 

Kasety slimBit Wiha, które otrzymały nagrodę Red 

Dot 2019, oferują użytkownikom korzyści w zakresie 

transportu, wyboru i wyjmowania  slimBitów.  

Motyw zdjęciowy 

Wiha_user_slimBit_6Box_bh_2019_300dpi 

 

Opis zdjęcia 

Wystarczy nosić kasetę na praktycznym zaczepie do 

paska, wybrać slimBit, wyjąć lub włożyć z powrotem 

jedną ręką i gotowe. 

 

 

 

 

 

Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 

informacyjnego firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/, w odpowiednim 

komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z naszą redakcją. 

 

https://lp.wiha.com/pl/newsroom/
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O firmie Wiha 

 

Wiha to jeden czołowych producentów narzędzi ręcznych przeznaczonych do użytku 

profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej przed ponad 80 laty, 

stała się dzisiaj przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym i nadal kierowana jest przez 

kolejne pokolenia swoich założycieli – rodzinę Hahn.  

Za pomocą rozbudowanego programu specjalistycznych produktów, obejmującego innowacyjne 

rozwiązania z zakresu narzędzi ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty 

i chroniących zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym stopniu wpływa na jakość i 

bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty.  

Projektując i wytwarzając produkty spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 

funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz 

koncepcji narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, narzędzi 

wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem itp. 

Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE stanowią optymalizację 

i uzupełnienie podstawowego segmentu narzędzi firmy i odpowiedź na konkretne 

zapotrzebowanie ze strony użytkowników. Już w roku 2014 firma Wiha zdobyła nagrodę 

"Manufacturing Excellence Award" (MX Award) dla najlepszej firmy w Niemczech w kategorii 

MŚP, zaś liczne wyróżnienia Design-Award potwierdzają pozycję firmy jako lidera pod względem 

funkcjonalności, wzornictwa i jakości. W 2016 r. firma Wiha została wyróżniona tytułem „TOP 

100”, dołączając do grona najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości 

w Niemczech. Nowoczesne zarządzanie personelem w połączeniu z głęboko zakorzenioną, 

otwartą i uczciwą kulturą korporacyjną pomogły firmie Wiha w roku 2016 uzyskać tytuł „Attractive 

Employer in Bronze” przyznawany przez izbę gospodarczą IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Wiha Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 10 b 

80-298 Gdańsk 

 
 
Osoba kontaktowa 

 

Maja Sikorska 

Tel.: +48 58 762 38 30 

Fax: +48 58 762 39 00 

info.pl@wiha.com 

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można 

znaleźć na stronie  

Przejdź bezpośrednio do Newsroomu firmy 

Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

lub do naszych kanałów w mediach 

społecznościowych. 
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