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CELLINK’s BIO X vinner prestigefulla priset The Chicago 
Athenaeum GOOD DESIGN  
 
GOOD DESIGN-priset är det äldsta och mest prestigefulla internationella priset för produktdesign och 
designinnovation.  

CELLINK’s flaggskepp, bioprintern BIO X, har vunnit GOOD DESIGN-priset från The Chicago 
Athenaeum Museum of Architecture and Design and Metropolitan Arts Press Ltd. Museet utser 
årligen de mest innovativa och banbrytande industriella, produkt- och grafiska designerna som 
producerats internationellt.  CELLINK utvecklade BIO X år 2017. BIO X, som är patenterad i båda 
Europa och USA, vann priset GOOD DESIGN i den medicinska kategorin.  

Sedan starten, sju år sedan, har The Chicago Athenaeum belönat både produkter och 
industriledare inom design och tillverkning som har banat nya vägar och pressat den 
internationella marknaden till att bli mer konkurrenskraftig.  

När GOOD DESIGN-programmet utser vinnare ser de till högsta kvalitetsdesign, funktion och 
estetik bortom ordinära konsumentprodukter. Vinnarna representerar idealen av en 
designprocess som införlivar produktkvalitet och uthållighet samt en stark offentlig identitet. 

Programmets tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av framstående designers och ledande 
branschspecialister, samt designmedia inom högsta estetik vad gäller innovativ design, ny teknik, 
form, material, konstruktion, koncept, funktion, användbarhet, energieffektivitet och känslighet 
för miljön. 

Varje år hedras designers och tillverkare i cirka 50 länder för sina prestationer när det gäller att 
producera framsteg för modern design. Tidigare vinnare inkluderar en Boeing 787 Dreamliner 
och NASA-rymdskepp. CELLINKS’s BIO X har tidigare erkänts för sin innovativa design av många 
andra prestigefyllda priser, inklusive Red Dot Award 2018 och Stora Designpriset 2019. 
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Om CELLINK 

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade 
forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den 
framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck 
visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. 



 

Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North 
Growth Market under kortnamnet CLNK. 

 


