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Een prestigieuse iF Design Award voor de Adora SLQ WP wasmachine van V-ZUG  
 

De Adora SLQ WP wasmachine van V-ZUG stelt niet alleen een nieuw wereldrecord wat betreft 

energiezuinigheid, bovendien heeft dit toestel een gerenommeerde iF Design Award binnengehaald 

als bevestiging van haar uitzonderlijk design. 

 

De permanente aandacht van V-ZUG voor haar klantenbehoeften uit zich voornamelijk in een 

gebruiksvriendelijk design.  Hierbij streeft V-ZUG steeds naar een harmonie tussen esthetiek, 
functionaliteit en gebruikte materialen, wat meteen ook een typische kwaliteitseigenschap is waar de 

huishoudtoestellen van V-ZUG voor staan.  Een selecte jury heeft deze inspanningen ook weten te 

belonen. 
 

Door het toepassen van de voordelen van warmtepomptechnologie, bereikt de Adora SLQ WP 
wasmachine een ongeëvenaarde energiezuinigheid, maar tevens een bijzonder aantrekkelijk design.  

Dit toestel is ontworpen en gefabriceerd in Zug (CH), en heeft nu de gerenommeerde iF Design 

Award 2014 gewonnen.  Deze prijs onderscheidt producten die opvallen door hun esthetiek en hun 
duurzaamheid.  Reeds meer dan 60 jaar staat de iF Design Award symbool voor uitzonderlijk design. 

 
De jury werd bekoord door de kwaliteit van het design en van de fabricage van deze toestellen, 

evenals door het kleuren touchscreen bedieningspaneel, dat uitblinkt in duidelijkheid en eenvoud. 

 
Ontdek deze wereldpremière van V-ZUG, evenals de rest van ons exclusieve inbouwgamma voor de 
keuken op Batibouw, paleis 11, stand 515. 
 
 
Over V-ZUG – het Zwitserse prestige merk sinds 1913 
Door haar rijke traditie, ontwikkelt en produceert men in Zwitserland steeds baanbrekende toestellen voorzien van 
spitstechnologie.  Sinds de oprichting van V-ZUG in 1913, heeft het familiebedrijf zich steeds weten te onderscheiden in zijn 
vakgebied.  Haar internationale faam dankt V-ZUG aan jarenlange ervaring en expertise, waardoor telkens opnieuw 
innovaties worden ontwikkeld die nieuwe normen voor de toekomst op de markt brengen.  Zo is V-ZUG uitgegroeid tot de 
onbetwiste marktleider voor de keuken en wasplaats in Zwitserland. 


