
 
Dimensions of Wellbeing של Kohler בוחנת את ההיגיינה כחלק מהעיצוב 

Perspective of the Year  של המותג מכינה את הקרקע לשיח הגלובלי  

הינה מובילה עולמית בתכנון וחדשנות של מוצרי  Kohler חברת -- /PRNewswire/ 2020בנובמבר,  9קוהלר, ויסקונסין, 
אשר פורשת סדרה של נקודות , Dimensions of Wellbeing נקודת המבט של השנה: מטבח ואמבט, והיא משיקה את

בוחנת את ההשפעה העמוקה שיכולה  Dimensions of Wellbeing מבט מעוררות מחשבה המקודמות על ידי החברה.
להיות לעיצוב על רווחת המשתמש, במיוחד את חשיבותם של הרגלים בריאים, סביבה נקייה והיגיינה אישית לחוויה 

 הכוללת.

סמנכ"ל העיצוב , (Lun Cheak Tanיש כל כך הרבה שכבות או ממדים חיוניים לרעיון הוולביינג," אומר לון צ'אק טן )" 
ברמה הבסיסית ביותר, הרעיון משקף מענה לצרכי הבריאות החיוניים במרחב, זאת על ידי שילוב " .Kohler התעשייתי של

ן מאוד צרברלי של האופן בו כל אינטראקציה בודדת יכולה להשפיע על המצב המנטלי חומרים ומוצרים נקיים לכדי רעיו
 שלנו ועל הבריאות הרוחנית והנפשית שלנו."

Perspective of the Year מאת Kohler  מציגה דיאלוג מתמשך בין אדריכלים, מעצבים, מותגים ובעלי השפעה בתעשייה
שרה, יצירתיות ובחינה עצמית. נקודת המבט מאתגרת עוד יותר את מרחבי העולם, זאת במטרה לאמץ רגעים של הע

הקונבנציות, והיא מעודדת שיח ומזהה את התנודות בזרמי האופנה, העסקים, סגנון חיים והתרבות וכיצד הן משפיעות על 
ם כדי לחזק את אקונומיי-יכול להגיב לאירועים סוציו A&D-עתיד הארכיטקטורה והעיצוב. בהתאמה לכך, גם כיצד תהליך ה

 ההרגלים/הטקסים האישיים והקבוצתיים המתעוררים.

יש לנו  Kohler-כדי להתחיל בשיח. אנו חוקרים היכן נפגשים העיצוב והתרבות. ב Perspective of the Year פיתחנו את" 
ומר קייסי מוצרי עומק ורוחב המאפשרים לנו לפגוש את המשתמשים בנקודות רבות במהלך המסע שלהם לוולביינג," א

 .KOHLER מנהל אסטרטגיית המותג ותובנות צרכנים של, (Casey Flanaganפלנגן )

פותח חלון לשינוי בסגנון החיים  Dimensions of Wellbeing על ידי חיזוי של התכנון הגלובלי יחד עם תובנות הצרכנים,
וונטי עם מבט אל העתיד בנוגע לקשר וההרגלים האישיים, הוא מתפתח בתגובה לאירועים גלובליים, ומעודד שיח רל

 המשמעותי וההדדי המתקיים בין הסביבה והוולביינג.

חדרי האמבט הם למעשה מרכז וולביינג. שם אתם חווים התחדשות באמצעות שגרת ההיגיינה שלכם, וזה גם מרחב אשר " 
מנהלת , (Erin Lillyאומרת ארין לילי )משימה וגם חדר מגורים," -יש בו פרטיות ואתם יכולים להתנתק בו. זהו מרחב מוכוון

הוולביינג שאנחנו שואבים מהחללים שלנו נישא עמנו לאורך היום, בעוד אנו . " Kohler הסטודיו לעיצוב דקורטיבי של
משפיעים על אחרים דרך האינטראקציות שלנו. בדרך זו, אנו רואים את תפקיד האדריכל והמעצב כקריטי ליצירת בריאות 

 גדולה יותר בחברה שלנו."ואושר במידה 

אלמנטים עיקריים בשיח זה כוללים את נקודת המפגש בין היגיינה ועיצוב, תפקיד חדר האמבטיה כמקום רגיעה לטובת 
הניקיון האישי והטיפול העצמי, את בריאות הקשר בין הצרכנים והטכנולוגיה, הקהילות, התשתיות והוולביינג של 

מתייחס למרחבים הפיזיים כאל מקורות בסיסיים של בריאות גופנית, מנטלית  Dimensions of Wellbeing הסביבה.
 ורוחנית.

מתמקד במספר קטגוריות מוצרים בעלות השפעה, לרבות  Kohler של קוהלר Perspective of the Year הדיון סביב
 ם של בריאות בחלל.שירותים חכמים, מושבי בידה, ברזים ללא מגע עם גימור שחור מאט, המסייעים לבטא אלמנטי

 Kohler Co אודות 

, היא מהחברות הפרטיות הגדולות והוותיקות ביותר בארה"ב, והיא כוללת למעלה 1873אשר נוסדה בשנת  Kohler חברת
היא מובילה עולמית בעיצוב, חדשנות וייצור מוצרי  Kohler אתרי ייצור ברחבי העולם, 50-עמיתים. עם יותר מ 35,000-מ

 5מנועים ומערכות חשמל, ארונות ואריחים יוקרתיים; והבעלים/המפעילה של שתי יחידות אירוח ברמת מטבח ואמבט, 
-יארח את ה Kohler של Whistling Straits כוכבים ואתרי גולף בקוהלר, ויסקונסין וסנט אנדרוז, סקוטלנד. מסלול הגולף

Ryder Cup ות, כגון מים נקיים וסניטציה, עבור קהילות . החברה גם מפתחת פתרונות לטיפול בבעיות דחופ2021-ב
חלשות ברחבי העולם, כדי לשפר את איכות החיים של הדורות הנוכחיים והעתידיים. למידע נוסף, בקרו 

 kohlercompany.com. באתר
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