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Vēl viens nozīmīgs starptautisks panākums “Rīgas Krēslu Fabrikai”
Rīgas Krēslu Fabrikas jaunākais produkts – rotaļu zirdziņš Roo (dizains ‐ Aldis Circenis) ir saņēmis
prestižo „IF product design award” balvu, ko piešķir iF International Forum Design GmbH,
Vācijā.
Apbalvotie darbi tiks izstādīti iF dizaina izstādē Hanoverē, kura notiks vienlaicīgi ar populāro
datortehnoloģiju izstādi CeBIT no 5.‐9. martam, Hanoveres izstāžu centrā. Papildus, pirmo reizi,
darbi tiks izstādīti arī iF dizaina izstādē Hamburgā. Apbalvotie darbi drīzumā būs apskatāmi arī iF
tiešaistes izstādē www.ifdesign.de lapā.
Par iF dizaina balvu:
Jau 60 gadus “iF” ir kā saikne starp dizaina un biznesa pasaulēm.
Aizsācies 1953. gadā Hanoverē, “iF” ir kļuvis par starptautisku dizaina centru ar izstādēm
daudzviet pasaulē.
iF International Forum Design GmbH piešķir balvas trijās kategorijās: produktu dizains,
komunikāciju dizains un iepakojuma dizains. iF dizaina balva atspoguļo gan šī brīža dizaina
tendences, gan ekonomiskos ieguvumus, ko sniedz laba dizaina produkti.
Par Roo:
Roo idejas pamatā ir meklējumi padarīt klasisko bērnu rotaļlietu atšķirīgu no jau pierastajām
formām, vieglu, minimālistisku no izteiksmes līdzekļu viedokļa, bet joprojām viegli uztveramu un
bērna iztēli rosinošu. Vienam tas atgādinās zirdziņu, citam – aitu, bet vēl kādam – ķenguru,
ziemeļbriedi vai zosi.
Ieviestais ražošanas princips pieļauj apdarē izmantot visdažādākos materiālus – nažfinierus,
krāsainus laminātus, ādu, audumu, filcu, gumiju u.c.
Būtiska iezīme, kas atšķir no citiem šūpuļzirgiem ir iespēja tos sakraut grēdā, padarot
transportēšanu un uzglabāšanu ļoti ekonomisku.
Par Rīgas Krēslu fabriku
Rīgas Krēslu Fabrika (RKF) pagājušajā, 2011. gadā, uzsāka liekti līmētā saplākšņa sēdmēbeļu
ražošanu. Atpazīstamības veicināšanai eksporta tirgos ir radīta atsevišķa tirdzniecības zīme ‐
RIGA ChAIR™. Ar šo zīmolu uzņēmums ražo Latvijā radītas, inovatīvas, augstas kvalitātes
sēdmēbeles ar augstu pievienoto vērtību. Tās jau ir guvušas ievērību Stokholmas mēbeļu izstādē
un Orgatec messe , Ķelnē, Vācijā. Elegantais un ļoti vieglais ķeblītis Bloom jau ir izpelnījies plašu
publikas ievērību gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, ieskaitot nozīmīgo red dot dizaina balvu.

Šobrīd RKF produkti tiek eksportēti uz Somiju, Zviedriju, Vāciju, Itāliju, Poliju, Beļģiju, Lielbritāniju
un Austrāliju.
Par dizaina autoru:
Aldis Circenis – arhitekts, SIA “COPPA LTD”, SIA “Rīgas Krēslu Fabrika” dibinātājs.
No 1992. gada nodarbojas ar sabiedrisko telpu interjeru un mēbeļu dizainu. Piedalījies interjera
un mēbeļu projektēšanā LMT, SEB, Swedbank centrālajām ēkām.
Godalgas:
2003. gadā – 3. vieta žurnāla DEKO rīkotajā dizaina konkursā nominācijā “Labākais rūpnieciskais
dizains” par biroja mēbeļu sēriju BLOCKOUT;
2004. gadā – Grand Prix žurnāla DEKO rīkotajā dizaina konkursā nominācijā “Labākais
rūpnieciskais dizains” par biroja mēbeļu sēriju OPEN UP;
2008. gadā – Grand Prix Latvijas Dizaineru Savienības rīkotajā dizaina konkursā nominācijā
“Labākais privātais interjers” par privātmājas interjeru.
2012. gadā – “red dot award: product design 2012” balva par taburetes BLOOM dizainu.
2012. gadā – Gada Blava žurnāla Deko rīkotajā rūpnieciskā dizaina konkursā.
2012. gadā – Latvijas Dizaineru savienības „Gada balva dizainā” par taburetes BLOOM dizainu.
2012. gadā – „iF product design award 2012” par šūpuļzirdziņa Roo dizainu.
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