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EVBox-snellaadstation voor elektrische auto’s
wint internationale iF DESIGN AWARD
Het winnende laadstation EVBox Ultroniq is ontworpen door VanBerlo en
wordt geproduceerd door EVBox Group in de eigen fabriek in Bordeaux,
Frankrijk.

AMSTERDAM, 22 april 2021 — EVBox Group, toonaangevende leverancier van flexibele en

schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen, en creatief designbureau VanBerlo

kondigen met trots aan dat het laadstation voor elektrische auto’s, EVBox Ultroniq, de

internationaal geroemde iF DESIGN AWARD 2021 heeft gewonnen.

 

De iF DESIGN AWARD is een van de bekendste internationale prijzen voor design en staat

symbool voor een ontwerp van hoge kwaliteit. De EVBox-snellader heeft de prijs gewonnen in

de categorie 'Public and Retail', toegewezen door een internationaal panel van 98 designexperts

op basis van idee, vorm, functie, differentiatie en impact.

⏲

http://news.evbox.com/
https://vanberloagency.com/
https://evbox.com/nl-nl/producten/evbox-ultroniq
https://ifworlddesignguide.com/


OVER EVBOX GROUP

Ultrasnelladen in slechts 15 minuten

EVBox Ultroniq heeft een hoge output tot 350 kW, waardoor EV-rijders in slechts 15 minuten

486 km aan bereik kunnen bijladen. Dankzij het robuuste ontwerp kan er bovendien op elke

locatie worden geladen, ook met extreme weersomstandigheden. De snellader biedt gebruikers

een naadloze laadervaring, dankzij de automatisch intrekbare laadkabels, indicatieve LED-

verlichting en meertalige touchscreen.

"Het is een topjaar geweest voor snelladen bij EVBox Group en ik ben er zeker
van dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Ik ben enorm trots om te zien
dat onze snellaadoplossing, ontworpen en ontwikkeld in onze fabriek in
Bordeaux, ervoor zorgt dat EV-rijders een goede en betrouwbare laadervaring
hebben. Iets wat nu ook bevestigd is door het panel van de iF DESIGN
AWARD."
— Emmanuel Ourry (Senior Director DC Development, EVBox Group)

EVBox Group werkt aan de volgende generatie snellaadtechnologie.

Zie ook onderstaande video, meer informatie volgt binnenkort.

###

Over VanBerlo
VanBerlo agency is een strategische innovatie- en designpartner die cliënten helpt met het

bieden van een geweldige klantervaring via krachtige ontwerpen. VanBerlo biedt een range aan

services, van advies en het identificeren van kansen, tot het creëren van concrete

designoplossingen. Door het mixen van het fysieke en het digitale, helpt VanBerlo klanten de

kloof tussen technologie en mensen te overbruggen met designoplossingen die iedereen

aanspreken.

https://vanberloagency.com/


EVBox Group is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen
met het bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox Group maakt
elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations en
(ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware van Everon. 

EVBox Group loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere
laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit kantoren over de hele wereld, waaronder
Amsterdam, Bordeaux, München en Chicago, werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor
ons vervoer.

In 2021 wordt EVBox Group een beursgenoteerd bedrijf op de New York Stock Exchange door een combinatie
met TPG Pace Beneficial Finance en ondersteuning van initiële investeerders BlackRock, Inclusive Capital,
Neuberger Berman Funds en Wellington Management.
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