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Informacja Prasowa 

FOTELIK RECARO TIAN ZDOBYWA IF DESIGN 
AWARD 2021! 
 
Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 10.05.2021 - RECARO 

Kids otrzymało nagrodę iF DESIGN AWARD, prestiżowe 

wyróżnienie w świecie wzornictwa. Wielkim wygranym okazał 

się fotelik Tian, w kategorii Produktów dla Niemowlaka/ Dziecka. 

Nagrodę przyznała iF International Forum Design GmbH,  

znajdująca się w Hanowerze, najstarsza niezależna organizacja 

zajmująca się designem, która co rok ogłasza zwycięzcę 

iF DESIGN AWARD. 

 

Fotelik Tian, zaimponował jury składającemu się z 98 niezależnych 

ekspertów, uniwersalnym montażem, wydłużonym okresem 

użytkowania(od 9 miesiąca do nawet 12 roku życia), opatentowanym 

systemem bezpieczeństwa HERO, jak i wieloma innymi 

parametrami. Zacięta konkurencja w postaci ponad 9 tysięcy 

fotelików, z ponad 52 krajów liczyło na wygraną.  

W celu uzyskania więcej informacji o samym foteliku Tian, warto 

zajrzeć do sekcji „Wygranych” na iF WORLD DESIGN GUIDE, jak 

i również odwiedzić naszą stronę RECARO Kids.pl 

 

 

iF DESIGN AWARD 

Od prawie 70 lat nagroda iF DESIGN AWARD jest uznawana za 
wyznacznik jakości w dziedzinie wyjątkowego wzornictwa. Etykieta iF jest 
znana na całym świecie, a nagroda iF DESIGN AWARD jest jedną 
z najważniejszych nagród w dziedzinie wzornictwa. Po raz pierwszy zespół 
jury iF przeprowadził sesje wyłącznie cyfrowo: dwuetapowy proces oceny 
składał sie z preselekcji online, po której następiły końcowe obrady jury. 
Wszystkie nagrodzone projekty zostaną opublikowane w przewodniku iF 
WORLD DESIGN GUIDE oraz w aplikacji iF design, a także będą częścią 
ogólnoświatowej cyfrowej kampanii. 

 

RECARO Kids 

RECARO Kids jest zarządzane synergicznie 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 

https://ifworlddesignguide.com/search?q=recaro&search=recaro#/pages/page/entry/313171-tian
https://www.recaro-kids.pl/tian.html
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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. 

 

RECARO Group 

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 

siedzeniami dla dzieci i wózkami dziecięcymi jest realizowana na podstawie 

licencji. 

 

Artsana Group 

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 poprzez marki Prénatal, Toys Centre, 

Bimbo Store oraz we Francji i Szwajcarii King Jouet. Grupa oferuje 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 r. 

przekroczyły 1500 mln euro. 

 

 

 

Kontakt dla prasy: 

 

Marcin Sadowski 

tel: +48 882 789 420 

marcin.sadowski@artsana.com 

 

Sabine Endres 

Mobile: +49 151 46790797 

sabine.endres@recaro-kids.com 
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