
 
 
 

 
Koncern Design Studio získalo v letošním roce dvě prestižní ceny  

Red Dot Award za projekty dětských bezpečnostních sedaček pro svého klienta firmu Cybex. 

 

 
V letošním ročníku získaly mezinárodní ocenění designu hned dvě dětské autosedačky firmy CYBEX 
- Aton Q a Solution Q-fix. Obě patří do řady výrobků Platinum, tedy do stejné série výrobků jako 
sedačka Sirona, která získala ocenění Red Dot v roce 2013. 
 
Red Dot Design Award je jedna z nejvýznamnějších mezinárodních soutěží v oblasti průmyslového 
a komunikačního designu. Tato cena je udělována pouze výrobkům, které vyčnívají svým 
inteligentním a úspěšným designovým řešením a jsou reálnými výrobky.  
(Detaily viz příloha o Red Dot Award) 
 
Čtyřicetičlenná mezinárodní porota hodnotí na výrobku nejen jeho estetický dojem, funkčnost, 
příjemnost výrobku pro uživatele, intuitivnost ovládání a kvalitu provedení detailů, ale také výběr 
materiálů a celkové provedení. Hlavním kritériem hodnocení je nepopíratelně míra inovativnosti 
právě v designu. 
Koncern Design Studio získalo za deset let spolupráce s tímto zákazníkem již sedm ocenění Red Dot 
Design Award. Pouze za tak intenzivní a plodné spolupráce s jedním klientem a jeho maximální 
podpory muže dojít k vytvoření svébytné estetiky u nějakého výrobku a dosažení uznání v tomto 
absolutním celosvětovém srovnání. 
 
 
Fakta o ceně:  
Udělovaná v Essenu v Německu od roku 1955 za průmyslový design. 
Letos se soutěže účastnilo 4 815 výrobců z 53 zemí. 
Soutěže se pravidelně zúčastňují ty nejvýznamnější světové značky a výrobci se širokým spektrem 
výrobků.  
 

 

O studiu: 
Studio Koncern, jehož základ tvoří dvojice designéru Jiří Přibyl a Martin Imrich vzniklo v roce 2000. 
Studio se zabývá prioritně průmyslovým designem pro mezinárodní společnosK i české výrobce. 
Pracuje v různých oborech od nábytku přes nápojové brandované sklo, skleněné aplikace do 
architektury, automobilový průmysl až po reklamní předměty. Studio také cíleně zaměřuje svoji 
energii na projekty, které se ocitají na hraně konceptuálního designu.  

 

 

Přehled získaných cen Red Dot: 

Red Dot Design Award: Honourable Mention 2008 - Cybex Solution X 
Red Dot Design Award: Product Design 2009 – Cybex Solution X-fix 
Red Dot Design Award: Honourable Mention 2010 – Cybex Pallas 
Red Dot Design Award: Product Design 2012 - Cybex Sirona 
Red Dot Design Award: Product Design 2013 - Cybex Aton 3 
Red Dot Design Award: Product Design 2014 – Cybex Aton Q 
Red Dot Design Award: Product Design 2014 – Cybex Solution Q-fix 



Přílohy:  

Tisková zpráva firmy Cybex 

Oficiální oznámení o výhře Red Dot 

Logo Red Dot Design Award (lowres) 

 
 
Další informace a zdroje:  

www.koncern.cz, www.red-dot.de 

informace pro tisk: www.red-dot.de/press, www.cybex-online.com   

Kontakty Koncern:  T: +420 731 440 629 

   E: studio@koncern.cz 

 

Fotografie: 

Náhledy fotografií: 

 

 

 

 

 

 

Fotografie ve vysokém rozlišení na vyžádání nebo na webové stránce Koncern Design Studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


