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Persbericht 
 

RECARO AUTOSTOEL TIAN WINT DE IF DESIGN 
AWARD 2021! 
 
Grandate (Italië) / Bayreuth (Duitsland), 10.05.2021 - RECARO 

Kids is één van de winnaars van dit jaar’s iF DESIGN AWARD, 

de wereldberoemde designprijs. Het winnende product, Tian, 

won in de discipline Product, in de categorie Baby's/Kinderen. 

De iF DESIGN AWARD wordt elk jaar uitgereikt door de oudste 

onafhankelijke designorganisatie ter wereld, iF International 

Forum Design GmbH, gevestigd in Hannover. 

 

Tian maakte indruk op de 98 juryleden, bestaande uit onafhankelijke 

deskundigen uit de hele wereld, met onder andere de universele 

installatie, de lange gebruiksduur voor kinderen van 9 maanden tot 

12 jaar, en het gepatenteerde HERO-veiligheidssysteem. De 

concurrentie was hevig: 9.509 inzendingen uit 52 landen hoopten het 

keurmerk in de wacht te slepen. 

Meer informatie over Tian is te vinden in de rubriek "Winnaars" van 

de iF WORLD DESIGN GUIDE en natuurlijk op de website van 

RECARO Kids.  

 

 

Over de iF DESIGN AWARD 

Al bijna 70 jaar wordt de iF DESIGN AWARD erkend als een 
kwaliteitsmaatstaf voor buitengewoon design. Het iF-label staat wereldwijd 
bekend voor uitmuntend design, en de iF DESIGN AWARD is een van de 
belangrijkste designprijzen ter wereld. Voor het eerst voerde het iF-team de 
jurysessies strikt digitaal uit: een juryproces in twee fasen met online 
voorselectie, gevolgd door de eindjury. Alle bekroonde creaties worden 
gepubliceerd in de iF WORLD DESIGN GUIDE en in de iF design app, en 
via een wereldwijde digitale prijscampagne 

 

Over RECARO Kids 

RECARO Kids wordt op synergetische wijze beheerd door twee RECARO 

Kids-bedrijven: RECARO Kids GmbH, gevestigd in Duitsland, dat zich 

bezighoudt met de ontwikkeling van innovatieve premiumproducten, en 

RECARO Kids srl, gevestigd in Italië, dat verantwoordelijk is voor alle 
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partnerschappen en logistieke en commerciële processen. RECARO Kids 

srl is het nieuwe bedrijf van de Artsana Group dat de exclusieve wereldwijde 

licentie bezit voor de ontwikkeling, productie en distributie van 

hoogwaardige baby-autostoelen en kinderwagens van het merk RECARO. 

RECARO Kids maakt als premiummerk deel uit van het productportfolio van 

de Artsana Group en profiteert van groepssynergieën op het gebied van 

verkoop, productie, supply chain en productontwikkeling. 

 

Over de RECARO Group 

De RECARO Group omvat de onafhankelijk opererende divisies RECARO 

Aircraft Seating in Schwäbisch Hall en RECARO Gaming in Stuttgart, 

evenals de in Stuttgart gevestigde RECARO Holding. De geconsolideerde 

verkopen van de groep bedroegen in 2018 ruim 600 miljoen euro. Op dit 

moment heeft de groep ruim 2.700 werknemers in dienst op locaties 

verspreid over de wereld. De activiteiten op het gebied van autostoelen, 

evenals de activiteiten op het gebied van kinderautostoelen en 

kinderwagens worden uitgevoerd door licentiehouders 

 

Over de Artsana Group 

De Artsana Group is toonaangevend op het gebied van babyproducten, met 

merken als Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact en 

RECARO, en in de gezondheidszorgsector, met Control en Goovi. Sinds 

2017 is Artsana voor 100% eigenaar van de Prenatal Retail Group, die actief 

is in de baby- en kinderproductensector, met de merken Prénatal, Toys 

Center, Bimbo Store en, in Frankrijk en Zwitserland, King Jouet. De merken 

van de groep worden in meer dan 150 landen verkocht. Bij de Artsana 

Group werken meer dan 8.200 werknemers, die werkzaam zijn bij de 23 

wereldwijde dochterondernemingen van de groep en op de 4 

productielocaties in Europa. Twee van deze productielocaties liggen in Italië 

- Verola Nuova (BS) en Gessate (MI). In 2018 bedroeg de geconsolideerde 

jaaromzet van de groep ruim 1.500 miljoen euro. 
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Contactpersoon voor de pers: 

Sabine Endres 

Mobiel: +49 151 46790797 

sabine.endres@recaro-kids.com 
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