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LG SIGNATURE samarbetar med Studio Fuksas på IFA 2019 och framåt  

Den välkända arkitekten och varumärkesambassadören Massimiliano Fuksas presenterar "In-
finity" på LG:s IFA-utställning  

SEOUL, Sydkorea, 20 augusti 2019 /PRNewswire/ -- För att framhäva vikten av design i ska-
pandet och utvecklingen av LG SIGNATURE presenterar LG och den internationella arkitekten 
Massimiliano Fuksas tillsamman "Infinity" på IFA 2019 i Berlin i september. Installationen Infinity 
i LG:s monter betonar den centrala roll som design innehar i LG SIGNATURE. Utställningen 
som har utformats av Fuksas återspeglar den gränslösa stilen och möjligheterna som kän-
netecknar LG:s premiumprodukter. 

Se det interaktiva pressmeddelandet för flera kanaler här: 

I linje med filosofin "Konst inspirerar teknik, teknik gör konst komplett" syftar samarbetsprojektet 
till att visa på det symbiotiska förhållandet mellan konst och teknik och hur de två områdena se-
dan länge har varit sammanlänkade. Massimiliano Fuksas är en världsberömd, prisbelönt ar-
kitekt vars särpräglade moderna verk kan ses runtom i världen på flygplatser, museer och kul-
turcenter, i kyrkor och byggnadsinteriörer. Hans kanske mest kända skapelse, konferenscentret 
och hotellet "The Cloud" i Rom, har en exteriör i glas och stål och en interiör som innefattar en 
kokongliknande konstruktion täckt av 15 000 kvadratmeter textilmembran.  

I IFA-utställningen Infinity introducerar Fuksas ett kaleidoskopmönster och kombinerar det med 
en enkel men elegant sexhörning, en återkommande form i Fuksas' verk, för att uttrycka den 
inneboende kvaliteten och de oändliga möjligheterna i LG SIGNATURE:s teknik och design. 
Den perfekta geometrin fungerar som en bro mellan kaleidoskoptemat och LG SIGNATURE-
produkterna, och betonar ytterligare märkets kvalitet och futuristiska modernitet. 

"För mig är lyx en oinskränkt, minimalistisk plats där människor kan andas fritt, vila, äta och 
älska", säger arkitekten. "LG SIGNATURE symboliserar det, och därför är jag stolt över att vara 
dess märkesambassadör. LG SIGNATURE är interaktion mellan konst och teknik i dess renaste 
form och utgör nu definitionen av lyx och premium i hemmet." 

"Vi är stolta över att presentera detta unika samarbete, som speglar den sanna naturen hos LG 
SIGNATURE tolkad av en av världens mest ansedda arkitekter", säger Brian Na, vice-VD och 
chef för LG Europe. "Infinity framhäver den kompromisslösa estetiken och den toppmoderna 
tekniken i våra produkter på ett sätt som jag tror att besökarna på IFA kan relatera till." 

Från den 6 till 11 september kan de som besöker LG:s IFA 2019-monter i Messe Berlin Hall 18 
uppleva Infinity-installationen som innefattar hela LG SIGNATURE-serien med OLED TV 
R  OLED TV W, kylskåp och kylskåp med bottenmonterad frys , vinkyl, tvättmaskinen TWIN-
Wash Pair, luftrenare och luftkonditionering. 

Om LG SIGNATURE  

LG SIGNATURE är LG Electronics' premiummärke. Genom att förena det bästa inom LG:s 
teknik och design i ett enda märke erbjuder LG SIGNATURE konsumenterna en kollektion som 
kombinerar subtil elegans och suverän prestanda. Serien med LG SIGNATURE-produkter 
inkluderar kylskåpet InstaView Door-in-Door™, tvättmaskinen TWINWash™, luftrenare och den 
prisbelönta "wallpaper"-TV:n OLED TV W. Alla LG SIGNATURE-produkter har en sak gemen-
samt: kompromisslös kvalitet och fokus på det som är viktigast. LG SIGNATURE-produkter har 
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fått ett antal branschutmärkelser för teknisk innovation och sofistikerad design, bland annat 
2017 CES Best of Innovation Award, iF Gold Award 2016, Red Dot Design Award 2016 och En-
gadget Best of CES Award 2019 för LG SIGNATURE OLED TV R. Om du vill ha mer infor-
mation om LG SIGNATURE, gå till www.LGSIGNATURE.com. 
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