
 
Dimensions of Wellbeing của Kohler khám phá vấn đề vệ sinh bên trong thiết kế 

- Phối cảnh của năm của thương hiệu tạo tiền đề cho cuộc đối thoại toàn cầu 

KOHLER, Wisconsin, ngày 9 tháng 11 năm 2020 / PRNewswire/ -- Kohler Co., công ty hàng đầu thế giới 
trong lĩnh vực thiết kế và đổi mới các sản phẩm nhà bếp và nhà tắm, ra mắt Phối cảnh của năm: 
Dimensions of Wellbeing (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2959938-
1&h=2129958038&u=https%3A%2F%2Fwww.studiokohler.com%2Fen-
us%2Fperspectives%2Fdimensions-of-wellbeing-
2020&a=Perspective+of+the+Year%3A+Dimensions+of+Wellbeing ), mở rộng trên một loạt các quan 
điểm kích thích tư duy do công ty đưa ra. Dimension of Wellbeing khám phá tác động sâu sắc của thiết 
kế đối với sức khỏe, đặc biệt là tầm quan trọng của thói quen lành mạnh, môi trường sạch sẽ và vệ sinh 
cá nhân đối với trải nghiệm tổng thể. 

"Có rất nhiều tầng hoặc chiều quan trọng đối với khái niệm sức khỏe", Lun Cheak Tan, Phó Chủ tịch bộ 
phận thiết kế công nghiệp của Kohler cho biết. "Ở cấp độ cơ bản nhất, việc đáp ứng các nhu cầu sức 
khỏe thiết yếu trong một không gian bằng cách kết hợp các vật liệu và sản phẩm sạch với ý tưởng rất 
quan trọng về cách mọi tương tác có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý cũng như sức khỏe tinh thần 
và tâm linh của chúng ta." 

Phối cảnh của năm của Kohler giới thiệu một cuộc đối thoại liên tục giữa các kiến trúc sư, nhà thiết kế, 
thương hiệu và những người có ảnh hưởng trong ngành trên toàn cầu để nắm lấy những khoảnh khắc 
làm phong phú thêm, sáng tạo và nội tâm. Quan điểm này còn thách thức quy ước, khơi gợi thảo luận và 
xác định cách thức các xu hướng dịch chuyển trong thời trang, kinh doanh, lối sống và văn hóa ảnh 
hưởng đến tương lai của kiến trúc và thiết kế. Ngược lại, A&D có thể phản ứng với các sự kiện kinh tế xã 
hội như thế nào để củng cố những nghi thức / thói quen cá nhân và cộng đồng mới nổi này. 

"Chúng tôi đã phát triển Phối cảnh của năm để bắt đầu các cuộc trò chuyện. Chúng tôi đang khám phá 
nơi giao thoa giữa thiết kế và văn hóa. Tại Kohler, chúng tôi có chiều sâu và bề rộng các sản phẩm cho 
phép chúng tôi gặp gỡ người dùng ở nhiều điểm trong hành trình an sinh của họ", Casey Flanagan, Giám 
đốc Chiến lược thương hiệu & Thông tin người tiêu dùng của KOHLER cho biết. 

Sử dụng dự báo thiết kế toàn cầu kết hợp với những hiểu biết sâu sắc của người tiêu dùng, Dimensions 
of Wellbeing mở ra một cơ hội mở ra cách mà lối sống và thói quen cá nhân thay đổi và phát triển để đáp 
ứng với các sự kiện toàn cầu và khuyến khích cuộc trò chuyện có liên quan và hướng tới tương lai xung 
quanh mối quan hệ song hành quan trọng giữa môi trường và sức khỏe. 

"Phòng tắm thực sự là trung tâm của cuộc sống. Đó là nơi bạn trải nghiệm sự đổi mới thông qua thói 
quen vệ sinh của mình, và đó cũng là không gian mà bạn có sự riêng tư và bạn có thể ngắt kết nối. Đó là 
không gian hướng đến nhiệm vụ và không gian sống," Erin Lilly, Giám đốc Thiết kế Trang trí Studio của 
Kohler cho biết. "Hạnh phúc mà chúng ta có được từ không gian của mình mà chúng ta mang theo suốt 
cả ngày khi chúng ta ảnh hưởng đến người khác thông qua các tương tác của mình. Bằng cách này, 
chúng tôi thấy vai trò của kiến trúc sư và nhà thiết kế là rất quan trọng để tạo ra sức khỏe và hạnh phúc 
hơn trong xã hội của chúng ta." 

Các yếu tố chính của cuộc thảo luận này bao gồm sự giao thoa giữa vệ sinh và thiết kế, vai trò của 
phòng tắm như một nơi tôn nghiêm thiêng liêng cho sự sạch sẽ và chăm sóc bản thân của cá nhân, sức 
khỏe của mối quan hệ của người tiêu dùng với công nghệ, cộng đồng, cơ sở hạ tầng và phúc lợi của môi 
trường. Dimensions of Wellbeing xem các không gian vật chất là nguồn cơ bản của sức khỏe thể chất, 
tinh thần và tâm linh. 
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Cuộc thảo luận xung quanh Phối cảnh của năm của Kohler tập trung vào một số danh mục sản phẩm có 
tác động bao gồm bồn cầu thông minh, ghế ngồi chậu vệ sinh, vòi không chạm và lớp sơn đen mờ, giúp 
thể hiện các yếu tố an sinh trong một không gian. 

Về Kohler Co 

Được thành lập vào năm 1873 và có trụ sở chính tại Kohler, Wisconsin, Kohler Co. là một trong những 
công ty tư nhân lâu đời nhất và lớn nhất của Hoa Kỳ với hơn 35.000 công ty thành viên. Với hơn 50 địa 
điểm sản xuất trên toàn thế giới, Kohler là công ty hàng đầu toàn cầu về thiết kế, đổi mới và sản xuất các 
sản phẩm nhà bếp và nhà tắm; động cơ và hệ thống động lực; tủ và ngói sang trọng; và chủ sở hữu / nhà 
điều hành các điểm đến nghỉ dưỡng khách sạn và sân gôn hai, năm sao ở Kohler, Wisconsin và St. 
Andrews, Scotland. Sân gôn Whistling Straits của Kohler sẽ tổ chức Ryder Cup vào năm 2021. Công ty 
cũng phát triển các giải pháp để giải quyết các vấn đề cấp bách, như nước sạch và vệ sinh cho các cộng 
đồng chưa được phục vụ trên toàn thế giới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ hiện tại 
và tương lai. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.kohlercompany.com. 

Liên hệ truyền thông 

Vicki Valdez Hafenstein 
Victoria.valdezhafenstein@kohler.com 
Châu Mỹ (khu vực hoặc quốc gia) 
+1 920 457 4441, ext. 70519 

Kaye Nathaphat Asavathanachart 
Nathaphat.asavathanachart@kohler.com 
Bên ngoài châu Mỹ 
+662 258 1101 
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