
 

 

Malmö den 13 mars 2017 

 

Thule dubbel vinnare av iF Gold Award 2017 för 

utmärkt design 

Som meddelats i ett kort pressmeddelande efter fredagens prisceremoni har Thule 

vunnit den åtråvärda iF Gold Award, den högsta iF Design-utmärkelsen, för två nya 

produkter i sitt Active with Kids-sortiment: multisportvagnen Thule Chariot Sport och 

cykelbarnstolen Thule Yepp Nexxt Maxi.  

iF Gold Award är ett av världens högst ansedda designpriser och ett tydligt kvalitets-

bevis på framstående design. 

 

Den 10 mars 2017 presenterades och belönades årets vinnare av iF Gold Award på BMW Welt i 
München inför 2.000 gäster ur den internationella industridesigneliten. Av totalt över 5.500 bidrag från 
59 länder var det endast 75 produkter som förärades den högsta utmärkelsen – iF Gold Award. Juryn, 
bestående av 58 internationella designexperter, prisade Thule Chariot Sport och  
Thule Yepp Nexxt Maxi för utmärkt design i kategorin Babies/Kids. 
 
”Vi är mycket stolta över att vinna två iF Gold Award samma år. Utmärkelserna, av många ansedda 
som produktdesignens Oscar, är ännu ett bevis på den världsklass som vår produktdesign- och 
produktvecklingsorganisation håller”, säger Magnus Welander, vd och koncernchef på Thule Group, i 
en kommentar. 

 
 
iF Gold Award 2017: Thule Chariot Sport 
Med Thule Chariot Sport har Thule utvecklat den ultimata multisportvagnen för idrottsutövare och 
deras barn, med fokus på smart design, säkerhet, bekvämlighet och innovation. Den ingår i Thules 
nya serie med Thule Chariot-vagnar som gör att din cykelvagn enkelt kan omvandlas till 
promenadvagn, joggingvagn eller skidpulka. I sitt utlåtande skriver juryn: 
 
“Thule Chariot-vagnen övertygade oss omedelbart med sin ergonomiska perfektion, både som 
cykelvagn och som promenadvagn. Både material och utförande är av högsta klass. För de små 
passagerarna erbjuder Chariot en vagn med perfekt komfort, medan föräldrarna kan njuta av maximal 
flexibilitet för alla användningsområden: för jogging, cykling, shopping eller bara för en promenad.” 
 



 

 

 
iF Gold Award 2017: Thule Yepp Nexxt Maxi  
Thule Yepp Nexxt Maxi är en lätt, bekväm och säker bakmonterad cykelbarnstol som är designad för 
dagliga cykelturer. Den unika designen är inspirerad av moderna cykelhjälmar, vilket ger en lätt och 
bekväm cykelbarnstol med ett stilrent och sportigt utseende. I sitt utlåtande skriver juryn: 
 
”Den här cykelbarnstolen övertygade juryn med sin eleganta ergonomi, från den enkla monteringen 
på pakethållaren till det okomplicerade säkerhetsbältet. Den ultralätta sandwichkonstruktionen (ett 
hårt yttre skal med ett mjukt isolerande kärnmaterial) kombinerar komfort och säkerhet.” 
 
 
Multisportvagnen Thule Chariot Sport och cykelbarnstolen Thule Yepp Nexxt Maxi finns i butik våren 
2017. 
 
Förutom iF Gold Award 2017 för Thule Chariot Sport och Thule Yepp Nexxt Maxi, belönades Thule 
med iF Product Design Award 2017 för kabinväskan Thule Subterra Carry-On 55cm och takboxen 
Thule Motion XT. 
 
 

För mer information, vänligen kontakta:  

Tina Liselius, PR & Sponsorship Manager 

E-post: Tina.Liselius@thule.com   

Telefon: 0700 – 90 26 52 

För mer information om Thules produkter, besök: www.thule.com 

 

Om Thule 

Varumärket Thule etablerades 1942. Under mottot Bring your life erbjuder Thule globalt ett brett 

sortiment av produkter som gör det möjligt för aktiva människor att ta med sig sin packning, utrustning 

och sina barn på ett säkert, enkelt och snyggt sätt. Thule erbjuder bland annat cykel- och skidhållare, 

takräcken och takboxar, dator- och kameraväskor, skid- och pjäxbagar, ryggsäckar, samt 

barnrelaterade produkter som joggingvagnar, cykelbarnstolar och cykelvagnar. Produkterna säljs på 

140 marknader över hela världen. Thule är det största varumärket inom Thule Group. Läs mer på 

www.thule.com  

Om iF Design Award 

Sedan mer än 60 år är iF Design Award en erkänd kvalitetsstämpel för framstående design. iF-loggan 

är en välkänd symbol för utmärkt design över hela världen, och iF Design Award räknas som ett av 

världens främsta designpriser. Nominerade produkter bedöms i följande kategorier: Product, 

Packaging, Communication and Service Design, Architecture and Interior Architecture samt 

Professional Concepts. Alla prisbelönta bidrag presenteras i iF World Design Guide, i iF Design-

appen och på iF Design-utställningen i Hamburg. Läs mer på ifworlddesignguide.com 
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