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Nexen Tire za své experimentální pneumatiky získal ocenění Red Dot
Design Award 2016
Nexen Tire, přední světový výrobce pneumatik, získal se svým ekologicky šetrným
konceptem pneumatik Green Hive prestižní ocenění Red Dot Design Awards 2016
v kategorii Design Concept. Ocenění bylo zástupcům společnosti předáno 22. září na
slavnostním vyhlášení v Singapuru.
„Zisk významného ocenění za design je především výsledkem dlouholetého úsilí společnosti
Nexen Tire o podporu inovací,“ řekl Petr Pospíšil, External Affairs General Manager
společnosti Nexen Tire, a dodává: „Nexen Tire každoročně investuje do výzkumu a vývoje
nemalé částky a my jsme rádi, že součástí žatecké továrny, kterou začínáme stavět v zóně
Triangle, bude také nejmodernější vývojové centrum.“
Nová generace pneumatik Green Hive stojí na myšlence, že pneumatika a disk jsou jeden
celek, jedno kolo. Unikátní vlastnost pneumatik nabídne motoristům při ojetí vzorku pouze
doplnění spotřebované směsi. Kolo, které vidíme zvenčí, tak plní pouze roli formy. Uvnitř kola
je zásoba speciální směsi, která se po jejím zahřátí tlačí skrze speciální otvory do forem ve
tvaru dezénu. Pneumatika zaručí dlouhodobou životnost, snížení ekonomických nároků na
provoz automobilu a zároveň je velmi šetrná k životnímu prostředí. Experimentální generace
pneumatik Green Hive svou použitou revoluční technologií mohou na trh přinést zcela nový
model, který bude udávat směr celého odvětví.
Kromě ceny Red Dot Design Awards získal experimentální koncept Green Hive ocenění i na
2014 International Design Excellence Awards (IDEA), 2015 A’ Design Award and Competition
a 2016 Green Good Design Awards. Red Dot Design Award je považováno za jedno
z nejvyšších světových ocenění v kategorii designu. Hodnotí se inovace, estetické
charakteristiky, použitelnost, funkčnost a efektivita výrobku. Letošní slavnostní vyhlášení Red
Dot Design Award se konalo 22. září a oceněné produkty budou k vidění v Red Dot Design
muzeu v Singapuru.

O SPOLEČNOSTI NEXEN TIRE
Nexen Tire patří mezi největší světové výrobce pneumatik. Společnost byla založena v roce 1942,
sídlí v jihokorejském Jangsanu a Soulu. Nexen Tire působí ve 130 světových zemích a výrobu
pneumatik pro ni aktuálně zajišťují dva průmyslové závody v Koreji a jeden v Číně. Do Ústeckého
kraje společnost Nexen Tire přináší jeden z největších investičních záměrů za poslední roky. Projekt
výstavby se stane třetí největší zahraniční investicí v Česku a zařadí se po bok automobilek Hyundai a
TPCA. V průmyslové zóně Triangle vybuduje první závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehká
nákladní vozidla mimo Asii. Rozsáhlý výrobní objekt, jehož stavba započne na v prvním pololetí 2017
a který do pěti let zaměstná až 1500 lidí.
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