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BIO X6 vinner prestigefyllda Red Dot Design Award för 
enastående designkvalitet 
CELLINK har tilldelats Red Dot Design Award: Product Design 2021 för design av den innovativa 
3D bioprintern BIO X6. Detta innebär att CELLINK, än en gång står som vinnare i en av världens 
mest välkända designtävlingar. Tävlingen ska ses som ett riktmärke för designkvalitet där ledande 
företag från hela världen är med och tävlar. 

”Vi är väldigt stolta över att vinna en Red Dot 
Design Award för andra året i rad. Det är resultatet 
av ett målmedvetet arbete och samarbete inom 
vårt team på CELLINK. Denna kvalitetsstämpel 
motiverar oss att ytterligare fokusera på design 
och användarupplevelse på marknaden för 
laboratorieutrustning”, säger Markus Grip, Global 
Head of Design, CELLINK. 

Om BIO X6  
Med totalt sex printhuvuden är denna innovativa 3D bioprinter oerhört mångsidig. Den gör det 
enklare att ta fram mer komplexa och sofistikerade strukturer med ett bredare urval av material, 
celler och crosslinking-verktyg. Med många möjliga kombinationer ökar de sex printhuvudena 
genomströmningen avsevärt, kortar printtiden och förbättrar experimentens effektivitet. BIO X6 
är ett givet val för forskare som vill förbättra 3D-cellodling, vävnadsteknik, sjukdomsmodellering 
och läkemedelsscreening. För mer information om produkten: 
https://www.cellink.com/bioprinting/bio-x6-3d-bioprinter/  

Om Red Dot Design Award  
Under 2021 deltog designers och företag från hela 
världen med tusentals bidrag i tävlingen. I över 60 år 
har en jury bestående av internationella experter från 
olika discipliner delat ut priser. Juryn bedömer inte 
bara det estetiska uttrycket utan också de valda 
materialen, hantverksnivå, ytstruktur, ergonomi och 
testar dess funktionalitet. Efter djupa överläggningar 
erhåller endast de bästa produkterna som har en 
designkvalitet som lever upp till mottot "bra design 
och innovation" utmärkelsen.  

https://www.cellink.com/bioprinting/bio-x6-3d-bioprinter/


För mer information, vänligen kontakta: 
Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef CELLINK  
Telefon: +46 708-30 08 90 
E-mail: il@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021, 
kl. 14:00 (CET). 

Om CELLINK 
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter 
och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, 
multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör 
det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput 
läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk 
industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande 
läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar 
framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com  
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