
LASTVOGNSDÆK FRA HANKOOK
FÅR EFTERTRAGTET DESIGNPRIS

Design og teknologi i smukt samspil:
Stor slidstyrke, reduceret brændsto� orbrug og øget kør-
selssikkerhed er nogle af de parametre, Hankook prioriterer 
højest i udviklingen af lastvognsdæk. Men der tænkes også i 
design i udviklingen af tunge dæk fra Hankook, og det har nu 
indbragt den sydkoreanske dækproducent en af de eftertrag-
tede iF Design Awards fra iF International Forum Design for 
helårslastvognsdækket SmartFlex AH31.

Teknologi og design hånd i hånd
- I udviklingen af lastvognsfordækket SmartFlex AH31 har 
Hankooks ingeniører og designere virkelig forstået at kom-
binere avanceret teknologi og design i bestræbelserne på 
at forbedre dækkets ydeevne, siger Peter H. Skriver, salg og 
eftermarkedschef fra Super Dæk Service Danmark.

- Der er tydeligvis også tænkt i andre baner i udviklingen af 
SmartFlex AH31. Her går det æstetiske hånd i hånd med det 
praktiske, for Hankook har med SmartFlex AH31 sat maksimalt 
fokus på kørselssikkerhed under skiftende vejrforhold, øget 
lastkapacitet og mindre brændsto� orbrug. Dækket er skræd-
dersyet de ofte voldsomt skiftende vejrforhold, vi oplever på 
vores breddegrader, og SmartFlex boltrer sig hjemmevant 
uanset om scenen er skoldhed dansk sommer eller isnende 
kold nordsvensk vinter, siger Peter H. Skriver.

Designpris siden 1950’erne
Det M+S mærkede SmartFlex AH31 kom på markedet i slut-
ningen af 2013 i selskab med trækdækket SmartFlex DH31. 
Med SmartFlex får man sommer- og vinterdæk i ét. SmartFlex 
serien opfylder ikke mindst de skrappe krav til vinterdækmon-
tering i Norge og Sverige og er siden introduktionen blevet et 
efterspurgt dæk til regional- og � erntransport.

iF Design priserne er blevet uddelt siden 1950’erne. En jury 
med eksperter fra en lang række lande tildeler priserne pro-
dukter med fremragende design, men produkterne vurderes 
ikke kun på design men også på blandt andet design, kvalitet, 
funktionalitet og sikkerhed.

For yderligere oplysninger kontakt
Salg og eftermarkedschef, Peter H. Skriver, Super Dæk 
Service Danmark. Tlf.: 5164 4900. E-mail: psr@sds.dk.

VI VIL VÆRE BRANCHENS BEDSTE
Hos SDS vil vi gerne være branchens bedste til at have kunder. SDS vil altid have
kvalitet, vækst og udvikling som en naturlig del af målsætningen, og vi ønsker at
tilbyde kunderne den bedste service, høj kvalitet og konkurrencedygtige priser. 0
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