
 

1 | P a g e  
 

COMUNICADO À IMPRENSA 

 

Waalwijk, 12 abril de 2012 

 

 

“Linha de carpetes “Visions of” possui um design de produto esmerado e inovador” 

Desso recebe o prêmio “red dot para design de produto” 

 
A Desso, fabricante europeu de carpetes e tapetes, recebeu o prêmio “red dot para 

design de produto” para sua linha de carpetes “Visions of”. O “red dot” é um selo de 

qualidade para formas estéticas e tendências duradouras, que é concedido todos os 

anos durante um dos mais renomados concursos de design do mundo.  

 

Este ano participaram 1.800 fabricantes e designers de 58 países no concurso. Um júri 

constituído por 30 peritos internacionais testou e avaliaram um total de 4.515 produtos em 

Essen na Alemanha. Segundo o júri deste ano a linha “Visions of” da Desso tem um design 

de produto esmerado e inovador. 

 

Colaboração estreita 

Alexander Collot d’Escury, Diretor Comercial da Desso, diz: “O desenvolvimento dessa linha 

de produtos premiada foi um desafio tanto em matéria de estética quanto do ponto de vista 

técnico. O alto nível de especialização de nossas equipes em ambos os campos e sua 

estreita colaboração com diversos arquitetos (de interior) do Circles of Architects® foram 

decisivos. Ganhar esse prêmio, do qual estamos muito orgulhosos, é certamente um grande 

reconhecimento de seus esforços. Este é um exemplo de nossa ambição de ser o líder 

mundial de design de carpetes com a criação moda para pisos.” 

 

O prêmio será entregue na cerimônia de gala “red dot” no dia 2 de julho deste ano.  

 

 

Combinando técnicas 

Marloes Jongen, designer da Desso e Mark de Negro, de desenvolvimentos técnicos: “A 

linha “Visions of” é uma afirmação surpreendente no piso. É marcante sem ser dominante.” 
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Como equipe criamos uma combinação única de técnicas que por sua vez foram reunidas 

de uma maneira incomum. Ao fazê-lo, fomos capazes de criar uma dimensão única em 

camadas em que a experiência em relação ao revestimento muda a cada ângulo em que é 

visto.” 

 

A linha “Visions of” oferece uma combinação exclusiva de tecnologia patenteada e design 

incomparável que consiste de três produtos distintos, cada um com seu design exclusivo. 

“Visions of Flowers” oferece um pronunciado padrão floral, que é incorporado no design do 

carpete. Um padrão surpreendentemente abstrato proporciona ao “Visions of Shards” sua 

aparência distinta, enquanto o “Visions of Lines” é inspirado nos elementos lineares 

encontrados em designs de arquitetura monumental.  

 

 

Os produtos da Desso contribuem para a saúde e bem-estar das pessoas.  
 

Para a história completa do design da linha “Visions of” de carpetes em placas, por favor, 

acesse: 

http://www.circlesofarchitects.com/Desso/(12599)-Circle-of-Architects/Circle-of-Architects-

Home/Products-Stories.html?cat=all 
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