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LINET sbírá s lůžkem Image 3 W jedno ocenění za druhým 

Praha XX. února – Lůžko Image 3 W od společnosti LINET získalo prestižní ocenění IF 

Design Award, Plus X Award a M&K AWARD. Lůžko svým vítězstvím potvrzuje celkové 

zaměření LINETu na poskytování nejvyšší možné kvality a propracovaného designu. 

Mimořádným úspěchem společnost zároveň stvrzuje své postavení světové špičky mezi 

výrobci nemocničních a pečovatelských lůžek.  

I přesto, že lůžko Image 3 W patří k mladším produktům v portfoliu společnosti, stačilo již na sebe 

významně upozornit. „Je opravdu neuvěřitelné, že jsme s modelem Image 3 W získali hned tři 

prestižní ocenění. Velmi si této skutečnosti vážíme. Ocenění patří všem, kteří se na vývoji lůžka 

podíleli. Jedná se dokonalé spojení designu a funkce,“ říká Iveta Kinterová, produktová manažerka 

společnosti LINET. 

Elektricky polohovatelné lůžko Image 3 W je výjimečné především tím, že navzdory svému 

propracovanému a atraktivnímu designu, je vhodné pro automatické nemocniční myčky, vychází 

vstříc náročným požadavkům pacientů i zdravotníků na čistotu a hygienu. Podobu modelu Image 3 

W navrhnul Jiří Španihel, dlouholetý spolupracovník LINETu a zároveň jeden z nejvýraznějších 

představitelů současného českého průmyslového designu. Kombinace hliníkových prvků a několika 

barevných či dřevěných dekorů, z nichž lze libovolně vybírat, působí moderním a zároveň 

uklidňujícím dojmem. Díky elegantnímu designu najde lůžko uplatnění v širokém spektru jak 

nemocniční, tak pečovatelské péče. 

IMAGE 3 W získalo krom celosvětově uznávané ceny IF za produktový design také ocenění Plus X 

Award. Jde o nejvyšší světové ocenění za technologie, sport a životní styl. Lůžko Image 3 W 

bodovalo v pěti ze sedmi kategorií – inovace, kvalita, design, funkčnost a ergonomie. Třetí cenou je 

M&K AWARD. Soutěž pořádá jeden z nejdůležitějších zdravotnických magazínů, Management and 

Krankenhaus, distribuovaný v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Vítěze v tomto případě nevolí 

odborná porota, nýbrž samotní čtenáři časopisu. Společnost LINET s lůžkem Image 3 W zvítězila v 

kategorii Budovy a interiéry.  

 

LINET Group 

LINET Group je největším evropským dodavatelem inovativních, vysoce kvalitních zdravotnických 

lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská 

zařízení. Holding sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává bezmála 1500 lidí. Své produkty 

vyrábí ve dvou závodech – v německém Wickede a ve Slaném, odkud je vyváží do více než sta 

zemí po celém světě. Firma si svůj stabilní organický růst udržuje díky schopnosti přinášet nové 

výrobky maximálně přizpůsobené potřebám zákazníků. Jejich konkurenční výhoda vychází zejména 

z prověřené kombinace technologického a designového know-how a z efektivních výrobních 

procesů. Pro sofistikovaná a vysoce kvalitní řešení značky LINET se dosud rozhodly stovky 

prestižních univerzitních nemocnic a pečovatelských zařízení. LINET Group na globálním trhu působí 

prostřednictvím dceřiných společností v Evropě, v USA a v Latinské Americe. K dispozici má také 

rozsáhlou síť partnerských distribučních společností. Více na www.linet.cz.  

http://www.linet.cz/

