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PERSMEDEDELING 
 

 

ALNO AG design-tour 2016: ALNO, Wellmann, Pino, 

ALNOINOX en tielsa presenteren trends en innovaties – 

een show met 80 keukeninnovaties op een oppervlak 

van meer dan 3.500 m² 

Pfullendorf, 17  september 2016 – Met een exclusieve design-tour naar 

aanleiding van de jaarlijkse beurs 'Küchenmeile A30' presenteert het ALNO 

concern van 17 t/m 23  september de trends en innovaties van zijn 

programma's. De reis naar de toekomst van ALNO, Wellmann, Pino, 

ALNOINOX en tielsa start in een multimediale kubus met statements en 

indrukken uit het ALNO concern. Daarna vindt op een oppervlak van meer dan 

3.500 vierkante meter een show plaats met 80 keukeninnovaties. 

Sinds 1927 staan keukens van ALNO voor de hoogste kwaliteit, overtuigende 

functionaliteit, zinvolle innovaties en onderscheiden design 'made in Germany'. 

ALNO bouwt op de knowhow uit bijna 90 jaar ambacht en blijft zich verder 

ontwikkelen. 

ALNO, Wellmann, Pino, ALNOINOX en tielsa presenteren trends 

Een van de hoogtepunten was het begin dit jaar in Milaan gepresenteerde 

designconcept ALNOATTRACT. De bewuste asymmetrie van deze opvallende 

keuken haalt zijn inspiratie uit de architectuur en speelt als het ware met 

tegenstellingen die elkaar aantrekken. 

Internationale actuele trends op het gebied van productdesign worden 

geïmplementeerd in de keuken ALNOSTRUCT, die met een natuurlijk 

eikenhouten front op overtuigende wijze voldoet aan de eisen van 

hoogwaardige keukenvormgeving met echte fineerfronten en tevens voor een 

heel bijzondere vintage-sfeer zorgt. 

De nieuwe keukendecors van ALNOSTAR DUR worden vooral gekenmerkt 

door hun metaalachtige oppervlakken, die afhankelijk van de lichtinval tot heel 
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verschillende contrasten kunnen leiden. Ze lijken een beetje op de geoxideerde 

stalen oppervlakken, die kenmerkend zijn voor de actuele designtrend van 

prettig aanvoelende oppervlakken en metaalstructuren. 

Keukens van Wellmann hebben een bovengemiddelde productkwaliteit en 

liggen tevens in het meest aantrekkelijke en meest gevraagde marktsegment. 

Bij Wellmann staat de nieuwe korpushoogte van 78 cm centraal, die vanaf 

maart 2017 voor alle front- en korpuskleuren verkrijgbaar is. De 78 cm maat is 

een uitbreiding van de bekende 72 cm korpushoogte en vergroot daardoor de 

variatie- en planningsmogelijkheden tot vier lijnen in het assortiment met twee 

hoogtes en biedt nieuw marktpotentieel. 

Pino breidt met de introductie van prijsgroep 0 zijn leiderschap in dit 

prijssegment uit en biedt hiervoor programma PN 80 voortaan in alle effen 

melaminefronten aan. Bovendien presenteert Pino een nieuw kleurenconcept in 

de populaire kleuren wit, chilirood, mangogeel, groen en blauw, waardoor 

nieuwe vormgevings- en combinatiemogelijkheden ontstaan. 

Deze onconventionele kleuraccenten moeten vooral de jonge doelgroepen 

aanspreken. Tevens breidt Pino zijn deskundigheid verder uit door 

artikelvariaties en aantrekkelijke vormgevingsmogelijkheden. 

tielsa heeft zich gespecialiseerd op zinvolle oplossingen voor een Connected-

Home. Bij tielsa kan de intelligente keuken als platform voor het toekomstige 

wonen na de succesvolle start van de Apple-apps voortaan ook met systemen 

op Android-basis worden geregeld. Nieuw vormgegeven, 

systeemoverkoepelende screens breiden de individuele 

vormgevingsmogelijkheden uit. Er kan zelfs een Warning Center geïntegreerd 

worden, dat CO2-sensoren evenals rook- en watermelders zowel met de 

gebruiker alsook met alarmsystemen verbindt. 

ALNOINOX is de enige stalen keuken in Europa voor particulieren en is 

bovendien de meest hoogwaardige productlijn van het ALNO-concern. Deze 

designklassieker, die in de Zwitserse fabriek in Arbon wordt geproduceerd, 

implementeert de materiaaleigenschappen van roestvrijstalen keukens op 

unieke wijze en toont voor het eerst een keuken als concept met magnetische 

grepen die flexibel op de stalen fronten kunnen worden geplaatst. Hier ontstaat 

een nieuwe dimensie voor individuele vormgevingswensen, die tot nu toe alleen 

aan stalen keukens was voorbehouden. 
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Veelvuldig onderscheiden keukens 

Voor zijn innovatieve producten ontvangt ALNO regelmatig onderscheidingen. 

In de eerste helft van 2016 waren dat o.a. de onderscheiding met de 'Plus X 

Award' voor het 'Meest innovatieve merk van het jaar 2016' in de productgroep 

'Meubelen'. In het kader van de 'Plus X Award' ontving ALNO voor de keuken 

ALNOCERA bovendien het keurmerk 'Beste product van het jaar 2016/2017' en 

'Innovatie, hoge kwaliteit, design en functionaliteit'. De Plus X award is de 

belangrijkste innovatie-award voor producten uit de segmenten technologie, 

sport en lifestyle ter wereld. 

Eerder werd ALNO bij de 'German Brand Award' in de categorie 'Industry 

Excellence in Branding' als 'Winner 2016' onderscheiden. Onlangs ontving 

ALNO de 'Superbrands Germany Award 2016/2017'. Hierdoor behoort ALNO in 

de categorieën merkdominantie, klantbinding en merkacceptatie al voor de 

vierde keer sinds 2009 tot de beste Duitse merken. 

Over het ALNO-concern 

Het ALNO-concern behoort met het kernmerk ALNO evenals de productlijnen Wellmann, Pino, 

Piatti, en Forster Schweizer Stahlküchen resp. ALNOINOX tot de toonaangevende 

keukenproducenten van Duitsland. In vier internationale productievestigingen met in totaal circa 

2.100 medewerkers produceert ALNO een volwaardig keukenassortiment voor de Duitse en 

internationale markt. Het ALNO-concern is met meer dan 6.000 verkooppartners in meer dan 64 

landen wereldwijd actief. In het zakenjaar 2015 behaalde de onderneming een omzet van 522 

miljoen euro. 

Persconctact 

ALNO AG, Markus Gögele 

Heiligenberger Str. 47, D-88630 Pfullendorf 

Telefoon +49 - 7552 - 21 – 3316, e-mail markus.goegele@alno.de 

 

Juridische informatie 
Deze persmededeling bevat mogelijk bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen, die 

gebaseerd zijn op de huidige veronderstellingen en prognoses van de bedrijfsleiding van ALNO 

AG of hieraan gelieerde ondernemingen. Verschillende bekende en onbekende risico's en 

onzekerheden evenals andere factoren kunnen tot gevolg hebben, dat de daadwerkelijke 

resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of de diensten van ALNO AG en de hiermee 

verbonden ondernemingen aanzienlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Noch 

ALNO AG noch de hiermee verbonden ondernemingen nemen een verplichting op zich om 

dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen te actualiseren en aan toekomstige 

gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen. 
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