Inovativní Chytrý plot mladé moravské firmy AITAA sklidil hned několik prestižních
cen v mezinárodní designové soutěži The Red Dot Award 2020

Po úspěchu na loňském veletrhu FOR ARCH, ve kterém Chytrý plot AITAA získal ocenění Grand Prix
za nejlepší exponát, byla společnost za svůj produkt oceněna hned několika trofejemi z přední
mezinárodní designové soutěže THE RED DOT AWARD. Inovativní Chytrý plot zde získal jak první
cenu The Red Dot Award v kategorii zahradního nábytku, tak nejvyšší ocenění v soutěži, The
Red Dot: Best of the Best za inovaci na poli designu. Získáním tohoto „designerského Oscara“ se
společnost AITAA stala první firmou v České republice, která se tímto oceněním může pyšnit.

Chytrý plot s moduly Gril, Sedák a Pergola. Autor: AITAA

O společnosti AITAA:
Společnost se zrodila v létě 2019 kolem inovativní myšlenky Michala Romana a jeho týmu ze
společnosti Blank Page. Právě Michal Roman se se svými spolupracovníky již léta věnuje možnostem
rekultivace veřejného prostoru - mimo jiné v projektu Nahá vesnice, jehož cílem je vrátit centrům vesnic
a měst jejich komunitní charakter pomocí drobných a nenáklaných intervencí. Z tohoto podhoubí vznikla

i jednoduchá avšak přelomová myšlenka chytrého plotu a následně i startup AITAA. Malá firma fungující
mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem brzy zaujala silného investora, s jehož pomocí vyvinula
finální produkt – sofistikovaný systém oplocení, který zaujme chytrým řešením prostoru i čistým
designem. Firma navíc klade důraz na etické zřetele udržitelnosti, ekologie, a lokálního rozvoje. Více o
společnosti AITAA najdete zde.

O produktu Chytrý plot:
AITAA je zcela unikátní, modulární a multifunkční systémové řešení života na místech, které z různých
důvodů disponují velmi omezeným prostorem, ať už se jedná o zahrady domů v satelitní zástavbě,
balkony na sídlištích, mateřské školky a školy, a nebo sportoviště ve veřejném sektoru. Jde o spojení
klasického pojetí plotu a funkčního využití prostřednictvím integrovaných výklopných prvků. Produkt tak
má veškeré preferované a poptávané funkce, které umožňují pohodlný a lepší život na malém prostoru,
integrované sám v sobě. Zákazníkům tak přináší vše, co si dosud na malém prostoru nemohli dopřát.
Vše je skryto v modulu (plotu či balkonovém dílci), vše lze jednoduše vyklopit, použít a zase sklopením
uschovat a zachovat přitom prostor bez trvalého zastavení. I na omezeném prostoru tak zákazník může
svůj plot přeměnit v elegantní posezení s pergolou, venkovní gril, posilovnu, věšák na prádlo a mnohé
další. Oceňovaný design využívající odolný sibiřský modřín pak pracuje s myšlenkami severské
estetiky, jednoduchosti a enviromentální šetrnosti. Více o produktech společnosti AITAA můžete číst
v katalogu.
O ocenění The Red Dot Award:
Ocenění The Red Dot Award, fungující již od roku 1955 je, s vice než osmnácti tisíci zúčastněnými
produkty ročně, jednou z největších a také nejprestižnějších designových soutěží. Označení „Red
Dot“ je mezinárodně uznávanou pečetí mimořádné designové kvality. Vítězové The Red Dot Award
jsou poté prezentováni v ročenkách, muzejích, i online. Za účelem profesionálního posouzení
diverzity na poli designu se Red Dot Design Award dělí na tři disciplíny: Red Dot Award: Značky &
Komunikační Design, Red Dot Award: Designový Koncept, a Red Dot Award: Produktový design.
Chytrý plot společnosti AITAA letos soutěžil a sbíral ceny právě v poslední zmiňované kategorii.
V roce 2020 se do kategorie soutěže Red Dot Award: Produktový Design zapojilo více než šest a půl
tisíce produktů z šedesáti zemí. Mezinárodní porota je složena ze zkušených expertů z různých
disciplín, kteří svůj výběr zakládají na dvou základních kritériích – hodnotící testují všechny produkty
s ohledem jak na estetiku zpracování, tak na zvolené materiály, úroveň zpracování, strukturu
povrchů, ergonomii, a funkčnost. Po intenzivních diskuzích porotci zvolí produkty s nejlepší kvaltou
designu a v souznění s mottem soutěže „ve snaze hledat stále nový svělý design a inovaci“ ocení jen
ty nejlepší produkty cenou Red Dot. Více o ocenění můžete číst zde.
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