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Red Dot díjat kapott az ACO Voronoi rács –  
A természet ihlette minta 

 

 
 
 
Dunaharaszti, 2020. május 18. – A természetből merített inspirációt a francia formatervező, Franc Magné, amikor 
megalkotta az ACO legújabb öntöttvas rácsának mintázatát. Munkáját a neves Red Dot díjjal jutalmazták.  
 
 
 
Az ACO Self termékcsaládba tartozó rács ránézésre véletlenszerű, geometrikus formákat mutató elrendezése és 
az így létrejövő egyedi dizájn mögött tudatos tervezés áll, amelyet a természet szépsége ihletett. A mintázat 
visszaköszön többek között a zsiráf foltjaiban, a szitakötő szárnyain, de hasonló látványban lehet részünk, amikor 
a kiszáradt földre vetünk egy pillantást. Az organikus mintának köszönhetően a rács kiválóan illeszkedik az épített 
és a természetes környezethez is.  
 
A francia tervező, Franc Magné tudatosan olyan megoldást keresett, amelyben tetten érhető a természet. „Mint 
tervezőnek, az ACO-projekt valódi kihívást jelentett számomra. Különösen érdekes volt belemerülni ebbe a 
mindennapi tárgyba, amelynél általában a műszaki fejlesztéseket priorizálják a formatervezési elvárások helyett. A 
projekt során végül esztétikai, műszaki és fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vettünk” – mondta el 
Franck Magné.  
 
Az öntöttvas alapanyagnak köszönhetően a rács korrózióálló és robusztus. Speciális bevonatából adódóan 
ellenáll az időjárás hatásainak és megtartja színét. Számtalan vízelvezetési igény megoldható használatával, 
legyen szó kertekről vagy városi tájépítészetről, ugyanis személygépkocsival is terhelhető.  
 
Mivel a vízelvezető rendszer látható eleméről van szó, ezért ez a rács hangsúlyos eleme lesz az épületnek vagy a 
kertnek és ezek környezetének. 
 
A nemzetközi Red Dot díjat több mint hatvan évvel ezelőtt hozták létre. A díjért három kategóriában: 
termékdizájn, kommunikációs dizájn és dizájnkoncepció versenghetnek a vállalatok. A nevezettek közül egy 
specialistákból álló zsűri választja ki a legjobbat. A 6.500 pályázó közül idén az ACO Voronoi rácsa nyerte el a Red 
Dot 2020 termékdíjat.  
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Képek jegyzéke: 
• ACO Voronoi1: Az ACO új, öntöttvas Voronoi rácsa 
• ACO Voronoi2: ACO Self Euroline folyóka Voronoi ráccsal 
• ACO Voronoi3: ACO Voronoi rács beépítve 
• ACO Voronoi4: ACO Voronoi rács beépítve 
• ACO Voronoi5: Az ACO Voronoi rácsa garázs előtt beépítve 
• ACO Voronoi6: Red Dot díj 
• ACO Voronoi7: Franck Magné, a Voronoi rács tervezője 

 
 
 
Kapcsolat: 
Kőhegyi Erika 
Marketing referens 
Telefon: 06 30 368 2563 
Email: kohegyi.erika@aco.hu  
 
 
 
AZ ACO-ról 
Az ACO a világ egyik vezető, vízelvezetési megoldásokat kínáló vállalata. A családi vállalkozásként működő cég 
központja Németországban Rendsburgban/Büdelsdorfban található. Az 1946-ban létrehozott vállalatot 
Schleswig-Holstein tartomány legrégebbi vállalkozásának telephelyén, a Carlshütte öntöde helyén indították el, 
így jelentős gyökerekkel rendelkezik a régióban. Az ACO csoport legnagyobb ereje a folyamatos innovációban, 
kutatás-fejlesztésben rejlik. A vállalat szakértő a polimerbeton, műanyag, öntöttvas, rozsdamentes acél és a 
vasbeton feldolgozásában. A vállalat öt kontinensen több, mint negyven országban 5000 alkalmazottat 
foglalkoztat, 15 országban 30 gyártóegységgel van jelen. Értékesítése 2018-ban elérte a 815 millió eurót. 
Cégünk, az ACO Kereskedelmi Kft. a németországi ACO leányvállalatként építőipari, azon belül elsősorban 
mélyépítési és épületgépészeti termékek kereskedelmével és projektalapú értékesítésével foglalkozik. 
Partnerkörünkbe beruházók, kivitelezők, kereskedők és tervezők egyaránt beletartoznak. Célunk, hogy kiváló 
minőségű termékeink forgalmazását hatékony tanácsadási és értékesítési szolgáltatással támogassuk, tovább 
erősítve piaci jelenlétünket. 
 

 

 

mailto:kohegyi.erika@aco.hu

