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Thetfords smarta sanitetssystem iNDUS vinner Red Dot för hög 
designkvalitet 

 
Thetford har fått utmärkelsen Red Dot: Product 
Design 2021. Den internationella juryn har 
tilldelat iNDUS smarta sanitetssystem 
utmärkelsen "Red Dot", som står för hög 
kvalitet. 

 

Red Dot är internationellt etablerat som en av de mest eftertraktade kvalitetsmärkningarna 
för god design. Juryn har utsett årets bästa produkter sedan 1955. Bara de överlägsna 
produkterna i en kategori får utmärkelsen. Thetfords smarta sanitetssystem iNDUS utses som 
vinnare av Red Dot Product Design Award 2021. Red Dots vd, professor, dr Peter Zec om 
pristagarna: "Vinnarna av Red Dot Award: Product Design 2021 var särskilt imponerande i år. 
Utformningen av deras produkter är utmärkt, både vad gäller estetik och funktionalitet. Det 
är inte lätt att vinna bland så starka konkurrenter och att övertyga vår jury. Stéphane Cordeille, 
Thetfords vd, säger: "Vi tackar juryn för att den belönar vårt iNDUS-system. iNDUS är 
resultatet av många års hårt arbete av en stor grupp av Thetford-medarbetare. Vi är stolta 
över att få den här utmärkelsen och vi är övertygade om att iNDUS kommer att ge många 
slutanvändare mer bekvämlighet, bättre hygien och större frihet på vår husvagns- och 
husbilsmarknad”. 
 
iNDUS smarta sanitetssystem på utställningar, online och i årsboken 
iNDUS smarta sanitetssystem visas i onlineutställningen på Red Dots webbplats från 21 juni 
2021. Datumet markerar också början på Red Dot Design Week, under vilken årets prisvinnare 
och därmed Thetford, kommer att hedras online. 
 
Från och med 22 juni 2021 kommer iNDUS smarta sanitetssystem även att ingå i utställningen 
"Design on Stage" på Red Dot Design Museum i Essen, där alla de prisbelönta produkterna 
visas upp. Museets besökare kan uppleva kvaliteten hos de olika konstruktionerna på en plats 
med moderna designlösningar och historisk industriarkitektur. Red Dot Design Yearbook 
2021/2022 kommer ut i augusti. Publikationen ger en omfattande översikt över den senaste 
tekniken och trender inom produktdesign. 
 



  

                                                                                    

 

 
iNDUS smart sanitetssystem från Thetford  
Livet blir mycket enklare för de som tömmer avfallstanken. iNDUS är ett revolutionerande 
smart sanitetssystem som erbjuder husvagns- och husbilsanvändare mer bekvämlighet, 
bättre hygien och större frihet. Med iNDUS kan husvagns- och husbilsanvändare vara 
frånkopplade från elnätet i upp till sju dagar. iNDUS-tömningsmodulen möjliggör 
enstegstömning av grå- och svartvatten på ett mycket hygieniskt och flexibelt sätt. Du 
behöver inte längre gå runt med avfallstanken, och iNDUS förhindrar risken för stänk och 
dålig lukt. iNDUS-toaletten är en innovativ maceratortoalett med mjukstängande sits och 
lock. En stor del av färskvattnet sparas genom en effektiv spolning samt återanvändning av 
gråvatten för att spola i toaletten. De tre specialutvecklade tillsatserna doseras automatiskt 
via iNDUS doseringsmodul, med exakt den mängd som behövs. Alla åtgärder stöds av 
Thetford iNDUS-appen, vilket ger husvagns- och husbilsanvändare en fullständig 
realtidsöversikt över tanknivåer, patronnivåer, fricampingtid och tömningsplatser. Sanitet 
har aldrig varit enklare. 
 



  

                                                                                    

 

 

 
iNDUS smarta sanitetssystem lyfter husvagns- och husbilshygien till nästa nivå och 
överbryggar gapet till nästa generation av husvagns- och husbilsanvändare. Sanitet har aldrig 
varit enklare. 
 
iNDUS. Mer bekvämlighet. Mer hygien. Mer frihet. 
 
Mer information om iNDUS finns på www.thetford.com. 
 
 
Notering till redaktören 

 
Om Thetford  
Thetford är världsledande inom mobila sanitetssystem, spisar, ugnar, kylskåp, serviceluckor 
samt har ett brett utbud av sanitetsvätskor för toaletten. Thetfords produkter finns 
tillgängliga över hela världen genom lokala handlare. Vårt internationella kontor finns i Ann 
Arbor, USA. Vårt Europeiska huvudkontor finns i Etten-Leur, Nederländerna. Vi har också 
fabriker för tillverkning i USA, Nederländerna, England, Italien och Kina. Ungefär 1 800 
personer jobbar för Thetford Group.  
På Thetford förstår vi hur viktig fritiden är för alla. Det är därför Thetford fortsätter att vara 
ledande med pålitliga, hållbara och högkvalitativa produkter som är lätta att använda. 
 
Ytterligare information om Thetford finns på vår webbplats: www.thetford.com.  
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