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V-ZUG wint gerenommeerde Plus X Award 2014 

De technologische en innovatieve Zwitserse fabrikant V-ZUG werd in Bonn met de begeerde Plus X 

Award als „Most Innovative Brand 2014“ in de productgroep grote elektrische apparaten bekroond.   

 

Over de Award 

De Plus X Award bestaat reeds meer dan 10 jaar in Duitsland. Zij is uitgegroeid tot de belangrijkste 

wereldwijde competitie met betrekking tot de meest innovatieve producten, en identificeert zo 

fabrikanten omwille van hun kwaliteits- en innovatievoorsprong.  Voor elke onderneming is innovatie 

de basis van duurzaam succes, en de vooruitgang die daarmee geboekt wordt, komt direkt de 

consument ten goede.  De Plus X Award beloont nu net die innovaties die ons leven vereenvoudigen 

en aangenamer maken, maar tegelijk ook ecologisch zinvol zijn.  Dit kwaliteitslabel helpt 

consumenten bij hun koopbeslissing door snel en gemakkelijk de producten te identificeren die 

werkelijk innovatief en van top kwaliteit zijn. Zo werden de hoogwaardige premium 

huishoudtoestellen van V-ZUG bestempeld als uitermate innovatief, ecologisch duurzaam en 

bijzonder functioneel. 

 

V-ZUG als meest innovatieve merk uit de branche 

De erkende en onafhankelijke jury die voor de Plus X Award over de beste producten van 2014 

beslist, bestaat uit prominente vakjournalisten en persoonlijkheden uit de branche.  V-ZUG werd 

benoemd als „Most Innovative Brand of the Year“ in de productgroep grote elektrische apparaten.  

De award erkent daarmee de innovatiekracht van V-ZUG op wereldschaal.  Telkens opnieuw slaagt 

V-ZUG erin nieuwe standaarden te stellen doormiddel van doordachte oplossingen.  Zo zijn er 

bijvoorbeeld de meest energiezuinige wasmachines en vaatwassers met warmtepomptechnologie, of 

de Refresh Butler met zijn revolutionaire textiel verzorgingssysteem, dat kleedjes of kostuums 

ontkreukt en onaangename geuren neutraliseert.  Maar ook de combi-steam xsl die door het op de 

graad nauwkeurig stomen (Vacuisine) het vacuum-koken in de huishoudens brengt. 

 

Beste Kwaliteit: V-ZUG, de Zwitserse fabrikant van huishoudtoestellen 

Sinds 1913 staat het vakmanschap van V-ZUG voor authentieke Zwitserse kwaliteit.  Het merk staat 

gepositioneerd in het premium segment, waar de verwachtingen omtrent design en kwaliteit het 

hoogste zijn.  De bedrijfsvisie over productie is duidelijk: weg van massaproducten, gefocust op 
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premium, spitstechnologische toestellen.  V-ZUG duldt geen compromissen op het vlak van kwaliteit.  

Duik de wereld in van premium huishoudtoestellen, en bezoek ons op 

www.vzug.com . 

 

Over V-ZUG – het Zwitserse prestige merk sinds 1913 
Door haar rijke traditie, ontwikkelt en produceert men in Zwitserland steeds baanbrekende toestellen voorzien van 
spitstechnologie.  Sinds de oprichting van V-ZUG in 1913, heeft het familiebedrijf zich steeds weten te onderscheiden in zijn 
vakgebied.  Haar internationale faam dankt V-ZUG aan jarenlange ervaring en expertise, waardoor telkens opnieuw 
innovaties worden ontwikkeld die nieuwe normen voor de toekomst op de markt brengen.  Zo is V-ZUG uitgegroeid tot de 
onbetwiste marktleider voor de keuken en wasplaats in Zwitserland.  V-ZUG is internationaal vertegenwoordigd in Australië, 
België, China, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Israël, Libanon, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Noorwegen, 
Rusland, Zweden, Singapore, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. 
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