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HAHBO LLEXX wint Henry van de Velde label 2013
HAHBO nv krijgt voor zijn vernieuwend concept in schoolgebouwen de designprijs
Henry van de Velde. Een kwaliteitslabel voor ontwerpers en bedrijven uitgegeven
door Design Vlaanderen. Het LLEXX gebouw werd in april gelanceerd en is
ontworpen in samenwerking met Belgisch designer Axel Enthoven.
Het Henry van de Velde label is een internationaal en officieel erkend kwaliteitslabel dat
goed vormgegeven producten in de kijker zet. Design Vlaanderen lauwert jaarlijks
ontwerpen die beantwoorden aan de strengste kwaliteitscriteria uit zowel de hedendaagse
toegepaste kunst alsook de industriële en grafische vormgeving. Innovatie en creativiteit op
technologisch, esthetisch en conceptueel vlak staan daarbij centraal.
Een Henry van de Velde Label staat voor vernieuwende, vormelijk goed ontwikkelde en
technisch verfijnde producten die zich onderscheiden van anderen op de markt.
LLEXX, het nieuw ontwikkelde prefab houtbouwsysteem van de firma Hahbo, combineert
hout met staal en kan flexibel gebruikt worden voor verschillende toepassingen waaronder
klaslokalen, kantoorgebouwen enz. Het bouwsysteem biedt een snel, esthetisch en
ecologisch antwoord op het huidige capaciteitsprobleem in het onderwijs.
Hahbo wint het label omdat het verder kijkt dan enkel het esthetische karakter van een
product. Guy Somers, CEO HAHBO: “Meer dan ooit staat het gebruikgesmak en de
multifunctionaliteit van design centraal. De behoeften van onze eindklant (leerling,
leerkracht, ouder, directie, enz.) waren gedurende het ganse ontwerpproces onze hoogste
prioriteit. Zo willen we in de eerste plaats een comfortabele en flexibele leer- en
leefomgeving aanbieden voor het onderwijs. Dit label is daarvan een mooie erkenning”.
De gelabelde LLEXX krijgt volop aandacht in het Vlaams Parlement tijdens de uitreiking van
de Henry van de Velde Labels 2013 op 21 januari 2014. Foto’s worden gedurende 2
maanden tentoongesteld in de prachtig gerenoveerde zaal De Loketten. Dit jaar is het exact
150 jaar geleden dat de Belgische kunstschilder, ontwerper, vormgever en architect Henry
van de Velde geboren werd. Ter gelegenheid van die verjaardag organiseren diverse
(erfgoed)instellingen in binnen- en buitenland activiteiten onder de noemer ‘Henry van de
Velde jaar’.
***
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Chantraine (HAHBO),
+32 (0)3 354 22 90, GSM: +32 (0)490 64 98 90 of anne.chantraine@hahbo.be.
Fotomateriaal en extra informatie ter beschikking op www.hahbo.be/pers.

HAHBO/FRISOMAT
HAHBO is een dochteronderneming van FRISOMAT nv, specialist in industriebouw. De
Frisomat-groep realiseerde in 2012 een geconsolideerde omzet van 50 miljoen euro en telt
450 medewerkers. De groep heeft productievestigingen in België, Brazilië en Roemenië
alsook filialen in 14 Europese landen en 2 Afrikaanse landen. HAHBO heeft een jarenlange
expertise in modulaire houtbouw.
Enthoven Associates Design Consultants
Is gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten met de juiste balans tussen ratio en
emotie. Wereldwijd opererend sinds 35 jaar vanuit het hoofdkwartier in Antwerpen met
filialen in Nederland, Frankrijk en agentschappen in Zuid-Korea en Thailand. Klanten komen
uit diverse sectoren, van treinen tot gsm's, van een sofa tot medisch apparatuur.

