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Informacja prasowa 

German Design Award 2021 dla RECARO Kids 

Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 14.08.2020 - RECARO 
Kids jest jednym ze zwycięzców German Design Award 2021. Ta 
nagroda wyznacza międzynarodowe standardy, jeśli chodzi o 
najbardziej innowacyjne rozwiązania projektowe i 
konkurencyjność na światowym rynku. 
Fotelik dziecięcy Tian Elite oraz wózek Celona zwyciężyły w 
nagrodzonej dyscyplinie „Doskonały Projekt Produktu” w 
kategorii „Opieka nad dzieckiem i dzieckiem”. Oba produkty, 
uniwersalny i lekki fotelik dziecięcy z grupy 1/2/3 oraz wygodny 
wózek w ramach swobodnie konfigurowalnego systemu 
modułowego właśnie weszły na rynek. 
 
Więcej informacji o naszych zwycięzcach można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: 
https://www.recaro-kids.pl/tian-elite.html 
https://www.recaro-kids.pl/celona.html  
 
Od listopada 2020 Tian Elite i Celona będą pokazywane w 
internetowej galerii German Design Award: 
https://www.german-design-award.com/en/the-winners.html  
 
 
O German Design Award 
German Design Award nagradza innowacyjne produkty i projekty, ich 
producentów i projektantów, którzy są pionierami w niemieckim i 
międzynarodowym środowisku projektowym. O nagrodzie dla 
zwycięzców decyduje niezależne i eksperckie jury. W skład jury 
wchodzą przedstawiciele przemysłu, uczelni, wzornictwa, 
architektury i mediów. W ocenie uwzględnia się wiele kryteriów, 
takich jak ogólna koncepcja, ergonomia, a także design i jakość 
techniczna. Nagroda German Design Award jest przyznawana 
corocznie przez Fundację German Design Council, organizatora 
międzynarodowego konkursu. Więcej informacji na stornie: 
https://www.german-design-award.com/en.html  
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O RECARO Kids 
RECARO Kids jest zarządzana przez dwie dedykowane firmy: RECARO 
Kids GmbH z siedzibą w Niemczech, która zajmuje się rozwojem produktów 
premium oraz RECARO Kids srl z siedzibą we Włoszech, odpowiedzialną 
za wszelkie partnerstwa oraz procesy logistyczne i handlowe. RECARO 
Kids srl to nowa firma Artsana Group, która posiada wyłączną 
ogólnoświatową licencję na rozwój, produkcję i dystrybucję wysokiej klasy 
fotelików dziecięcych i wózków pod marką RECARO. 
RECARO Kids jest częścią portfolio Artsana Group jako marka premium 
dzięki wykorzystaniu synergii w grupie w zakresie sprzedaży, produkcji, 
łańcucha dostaw i rozwoju produktów. 

 

O Grupie RECARO 
Grupa RECARO obejmuje niezależnie działające dywizje RECARO Aircraft 
Seating w Schwäbisch Hall i RECARO Gaming w Stuttgarcie, a także 
RECARO Holding z siedzibą w Stuttgarcie. Skonsolidowana sprzedaż 
Grupy wyniosła ponad 600 milionów euro w 2018 roku. Obecnie Grupa 
zatrudnia ponad 2700 pracowników w swoich lokalizacjach na całym 
świecie. Działalność związana z siedzeniami samochodowymi oraz 
fotelikami dla dzieci i wózkami dziecięcymi są obsługiwane przez 
licencjobiorców. 

 

O Grupie Artsana 
Artsana Group jest liderem w sektorze opieki nad dziećmi, z takimi markami 
jak Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact i RECARO, dla 
sektora opieki zdrowotnej z Control i Goovi. Od 2017 roku Artsana jest 
również właścicielem 100% Prenatal Retail Group, która działa w sektorze 
produktów dla niemowląt i dzieci za pośrednictwem marek Prénatal, Toys 
Centre, Bimbo Store oraz we Francji i Szwajcarii King Jouet. Grupa 
sprzedaje swoje marki w ponad 150 krajach. Grupa Artsana zatrudnia 
ponad 8200 pracowników w 23 oddziałach na całym świecie oraz w 4 
zakładach produkcyjnych w Europie, z których dwa znajdują się we 
Włoszech - Verola Nuova (BS) i Gessate (MI). Skonsolidowane roczne 
obroty w 2018 roku przekroczyły 1500 mln euro. 
 

 
Kontakt dla prasy: 

Federica Vavassori 

Komórka: +39 331 6391877 

federica.vavassori@artsana.com 
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