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DAIKINS KÄNSLA FÖR MODERN DESIGN BELÖNADES MED RED DOT 
DESIGN AWARD 2020 

 
Fläktkonvektorn Daikin Altherma HPC (FWXV-ATV3) är en av vinnarna av Red Dot Design Award 2020. 
Produkten vann i kategorin Product Design: heating and air conditioning technology. Enheten 
kombinerar både värme och kyla och ersätter föråldrade radiatorer. Med denna moderna, utsökta 
design vill Daikin göra sina fläktkonvektorer (precis som sina andra produkter) trevliga att titta på. 
Denna nya design och genomtänkta teknik passar framtidens fastigheter.  
 
Daikins fläktkonvektor Daikin Altherma HPC lanserades under hösten 2019 och har sedan dess fått fina 
lovord. Ytterligare ett sådant är vinsten av Red Rod Design Award 2020 där fläktkonvektorn kammade 
hem kategorin Product Design: heating and air conditioning 2020. Enheten gör det lätt att sprida både 
värme och kyla som genereras från värmepumpar. Eftersom den är kompatibel med golvvärme kan den 
således ersätta föråldrade radiatorer. Med sin moderna, stilrena design och ett djup på endast 135 mm 
passar Daikin Altherma HPC in i alla hem och fastigheter. Detta är faktorer som spelade en viktig roll när 
enheten granskades av Red Dot Design Awards jury.  



Om Red Dot Design Award 
Red Dot Design Award är ett designpris som har delats ut sedan 1955. Det finns tre olika discipliner: 
Product Design, Brands & Communication samt Design Concept. De segrande produkterna visas upp på 
Red Dot Design Musem i Essen, Tyskland. I år registrerades över 6 500 produkter från 60 länder för Red 
Dot Award: Product Design 2020. En jury om 36 personer från olika länder valde ut vinnarna – däribland 
Daikin Altherma HPC.  
 

– Vi är mycket hedrade över att ha fått Red Dot Award: Product Design 2020. Vi vill inte bara göra 
våra produkter enkla att installera och använda, utan även trevliga att titta på. Våra 
fläktkonvektorer och värmepumpar passar in i framtidens hus och är effektiva, kostnadseffektiva 
och självrensande. För att uppfylla morgondagens hållbarhetsbehov tror vi att varje europeiskt 
hem behöver en värmepump och vi jobbar hårt för att få det att hända, säger Patrick Crombez, 
General Manager Heating and Renewables på Daikin Europe.  

 
Om Daikin 
Daikin grundades i Japan redan 1924 och är världsledande inom värmepumpar och luftkonditionering. 
Målet är att skapa ett perfekt inomhusklimat på ett så hållbart sätt som möjligt. Daikin Sweden erbjuder 
ett brett produktutbud för både privatpersoner och kommersiella tillämpningar. Återförsäljare erbjuds 
gedigen service i form av lokal distribution, ett välfyllt lager och egen support. Läs gärna mer på daikin.se.  
 
 


