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Internationale designonderscheiding "Focus Open 2019 Silver" voor
productnoviteit van Wiha
De in 2019 geïntroduceerde slimBit-boxen in riemhouder van Wiha hebben indruk
gemaakt op de hoog aangeschreven jury van de internationale designcompetitie die het
Design Center Baden-Württemberg jaarlijks uitschrijft. De onderscheiding met de Focus
Open 2019 Silver vormt een bekroning het functionele design van deze noviteit van
handgereedschapfabrikant Wiha uit het Zwarte Woud. De jury onderstreepte in haar
onderbouwing in het bijzonder de hoogwaardige afwerking van de slimBit-boxen en het
praktijkgerichte nut door de combinatie van functies die zowel het meenemen als het
gebruik vergemakkelijken.
Met de slimBit-boxen voor 6 of 12 slimBits heeft Wiha een compacte oplossing
gecreëerd voor meenemen, uitnemen en bewaren. In de grote sets worden 12 slimBits
met verschillende profielen veilig opgeborgen in twee slimBit-boxen van elk zes stuks.
Gebruikers kunnen de slimBits zo veilig en geordend bij zich dragen. De slimBit-boxen
bieden gebruikers bovendien optimaal zicht op de schroefprofielen, zodat die snel de
juiste slimBit kunnen selecteren en uitnemen. Door de praktische riemclip kunnen de
slimBits met één hand worden uitgenomen en teruggestoken. Wiha slimBits
onderscheiden zich door hun elektrische veiligheid (tot 1000 V AC) en door hun slanke
vorm met ingewerkte isolatie, die het werken op krappe locaties vergemakkelijken en bij
elektrotechnische werkzaamheden de gebruiker optimale veiligheid bieden.
De Focus Open 2019 Silver is na de red dot Product Design Award 2019 al de tweede
onderscheiding voor de Wiha slimBit-box met riemhouder.
Tekens (met spaties): 1.653

Afbeelding
Wiha_slimbit_12box_bh_2019_300dpi
Fotobijschrift
De met de Focus Open 2019 Silver
onderscheiden slimBit-boxen van Wiha
brengen gebruikers voordelen bij het
meenemen, selecteren en uitnemen van
spanningsveilige slimBits.
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Afbeelding
Wiha_user_slimBit_6Box_bh_2019_300dpi

Fotobijschrift
Eenvoudig meenemen dankzij de praktische
riemclip, de juiste slimBit selecteren en met
één hand uitnemen of weer terugsteken –
klaar.

Afbeelding
focusopensilver_reddot_slimbitboxes_wiha_
2019_300dpi
Fotobijschrift
De slimBit-boxen van Wiha maakten indruk
door hun praktijkgerichte nut en hun
voordelen bij het meenemen en gebruiken
van slimBits. Begin dit jaar werden de
slimBit-boxen al onderscheiden met de red
dot Product Design Award 2019.

Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u in: https://www.wiha.com/nl/perscentrum onder de
betreffende persmededeling. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Over Wiha
Wiha is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van handgereedschappen voor
professioneel gebruik in industrie en nijverheid. 80 jaar geleden opgericht als klein familiebedrijf,
is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf dat nog altijd wordt geleid door de familie
Hahn. Met een speciaal op de behoeften van gebruikers afgestemd productprogramma van
innovatieve handgereedschapoplossingen, die efficiency verhogen, kosten verlagen en de
gezondheid ontzien, wil Wiha de dagelijkse werkzaamheden van gebruikers merkbaar
vergemakkelijken. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha producten met de hoogste
eisen aan kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Deze vormen samen een
omvangrijk

assortiment

aan

gereedschapconcepten

en

-sets,

schroevendraaiers,

momentgereedschappen, multitools, stiftsleutel, bits, tangen, kunststof hamers en meer. Speciale
professionele VDE handgereedschapoplossingen optimaliseren en voltooien behoefte- en
vraaggericht het aanbod. Talrijke design awards onderstrepen de leidende positie in functie,
design en kwaliteit. In 2019 ontving Wiha de eervolle onderscheiding tot de "TOP 100" meest
innovatieve middelgrote bedrijven van Duitsland te behoren. Al in 2014 werd Wiha onderscheiden
met de Manufacturing Excellence Award (MX Award) als beste MKB-bedrijf van Duitsland.
Modern personeelsmanagement in combinatie met een diepgewortelde open en eerlijke
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bedrijfscultuur leverden Wiha in 2016 de onderscheiding "Aantrekkelijke werkgever in brons" op
van de IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Contactpersoon
Bedrijf
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstrasse 3 – 7
D-78136 Schonach
Anne Jakubowski
Tel.: +49(0)7722-959-209
Mobiel: +49(0)151 163
414 94
E-mail:
anne.jakubowski@wiha.com
Homepage: www.wiha.com

Meer over Wiha vindt u onder
www.wiha.com, in onze Wiha Newsroom
www.wiha.com/de/newsroom
of op onze social media-kanalen
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