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SodaStream tilldelas prestigefullt pris inom hållbar produktdesign 

Kolsyremaskinen SodaStream Source, designad av Yves Béhar, kan nu titulera sig ledande inom hållbar 

design. En jury bestående av bland andra världskände designern Jimmy Choo utnämnde nyligen Source 

till årets vinnare i kategorin produktdesign i Reddot design awards.   

SodaStreams modell Source kammade nyligen hem förstapris i årets upplaga av Reddot design awards i 

kategorin produktdesign. Tävlingen lyfter årligen fram genomtänkta innovationer och trender på 

designmarknaden och konkurrensen i årets tävling var hård med hela 4 662 produkter representerade i startfältet.  

– Vi är otroligt stolta över utnämnandet. Ambitionen med Source var att skapa en produkt som sticker ut 

designmässigt och samtidigt värnar om miljön. Därför valde vi ett samarbete med Yves Béhar som delar vår 

filosofi om hållbar design som förändrar, säger Yaron Kopel, chef inom innovation och design på SodaStream. 

Source design utvecklades i ett nära samarbete mellan SodaStream och Yves Béhars team i fuseproject - en 

designbyrå som inriktar sig på hållbar design och funktionalitet. Med Source strävade Béhar efter att skapa en så 

minimalistisk och elegant design som möjligt, men fokuserade även mycket på användarupplevelsen.  

– Samarbetet med SodaStream har för mig och mitt team inneburit en chans att skapa design som inte bara 

tilltalar ögat, utan även förändrar användarens vardagliga vanor till det bättre, säger Yves Béhar.   

Vi svenskar älskar vårt smaksatta vatten på flaska och konsumerar tillsammans över 220 miljoner liter buteljerat 

vatten årligen. Att använda kranvatten som huvudingrediens i sitt smaksatta vatten minskar konsumtionen av 

buteljerat vatten och i genomsnitt sparar en familj 3 714 flaskor och burkar på fem år på att kolsyra själva.  

För mer information, högupplösta bilder samt produktprover kontakta: 

Camilla Träff, 070-768 99 10, ctr@geelmuyden-kiese.se  

 
Om fuseproject och Yves Béhar 
fuseproject är en prisbelönt designbyrå med bas i San Fransisco. Byrån grundades av Yves Béhar och erbjuder ett brett utbud av tjänster 

inom designområdet. Företaget strävar efter att arbeta med såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande partners inom teknik, mode, möbler 

och konsumentvaror.  

Yves Béhar är en designer som brinner för hållbarhet och utmärker sig genom sin tilltro till design som en kraft för att åstadkomma positiva 

förändringar både socialt och för miljön. Om detta vittnar inte minst hans humanitära insatser för projekten ”One Laptop Per Child” och 

”See Better to Learn Better”, som har belönats med en INDEX-utmärkelse var. Béhars verk finns med bland permanenta utställningar hos 

museum världen över, inklusive MOMA och Popodou Center i Paris. 

Om Reddot awards 
Jurymedlemmarna i Reddot awards består av 37 experter från 24 länder - som alla är självständiga, kvalificerade formgivare, 

universitetslärare och nischade journalister. I år sitter dessutom den internationellt kända designern Jimmy Choo med i juryn. Ceremonin 

kommer att äga rum vid Aalto Theatre i Essen, Tyskland, den 1 juli 2013. 

 
Om SodaStream 

SodaStream är marknadsledare inom kolsyremaskiner för hemmabruk. SodaStream-systemet gör det möjligt för konsumenter att kolsyra 

vatten och smaksätta kolsyrade drycker i hemmet, istället för att köpa färdigförpackade flaskor eller burkar. Det innebär mindre krångel och 

stora miljövinster. Med ett arv sedan 1903 har SodaStream fortsatt att introducera innovativa lösningar för dryckesmarknaden. 

SodaStreams produkter finns i mer än 50 000 butiker i 42 länder runt om i världen. För mer information om SodaStream, besök hemsidan: 

www.sodastream.se. Gilla SodaStream Sverige på Facebook: http://www.facebook.com/SodaStreamSverige   
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