
Peggy Peg Fix&Go ankerplaat 2.0 bekroond met een Design Award 

– Groot succes bij “Caravaning Design Award 2012 / 2013”. 

Peggy Peg uit Neudrossenfeld/Bayreuth (Duitsland) heeft een goede 

indruk gemaakt bij de jury van de “Caravaning Design Award: Innovations 

for new mobility 2012/2013”. De firma werd verkozen voor deze 

prestigieuze prijs uit een selectie van 92 inzendingen, door een jury van 

Design specialisten en vakpers. De jaarlijkse Design Award uitreiking valt 

samen met de 51
ste

 editie van de Caravan Salon Düsseldorf. 

De vakjury was uitermate enthousiast over het uitstekende Design en 

enorme gebruiksgemak van de nieuwe Peggy Peg Fix&Go ankerplaat, 

waarmee op eenvoudige wijze de voet van de luifelstok, tentstok of poot van partytent robuust aan de 

grond verankerd wordt. 

 

Peggy Peg wint de prijs voor “Innovations for new mobility” hiermee voor de tweede maal op rij. In de 

voorgaande editie ontving de Duitse firma de prijs voor het ontwerp van haar kunststof en aluminium 

schroefharingen. 

Fix&Go ankerplaat 2.0, is er voor alle maten en soorten luifels, tentstokken eventueel in combinatie 

met de Peggy Peg stormband. De voet van de luifelpoot of tentstok wordt eenvoudig tussen de oranje 

schuifplaten gefixeerd en kan niet in de bodem wegzakken (bij drassige ondergrond). Middels de 

bekende schroefharingen van Peggy Peg kan de ankerplaat aan de bodem vastgeschroefd worden. 

De blauwe hoogteverstellingshaken bieden uitkomst als de haring niet helemaal in de grond gaat. 

 

Het wegnemen van de luifel gaat eenvoudig & snel (zo vaak als men wenst), door het wegschuiven 

van de oranje grendelplaten. De nieuwe Fix&Go ankerplaat 2.0 kan gebruikt worden met alle maten 

haringen van het Peggy Peg systeem (small, normal, XL en XL aluminium). 

De jury van deze Europese Design 

Award bestaat uit Design-expert 

Prof. Danny Venlet (CEO Venlet 

Interior Achitecture), Max 

Ottenwälder (CEO Designburo 

Ottenwälder & Ottenwälder), Prof. 

Dr. Peter Zec (initiator van RedDot 

en senator van de International 

Council of Industrial Design), 

samen met vakjournalisten Kai 

Feyerabend (uitgever 

Promobil/Caravaning), Raymond 

Eckl (hoofdredacteur Camping, 

Cars & Caravans). 

92 Designs uit 9 landen waren ingeschreven voor de competitie. Onder deze inschrijvingen zijn prijzen 

uitgereikt in de categorie “Caravaning Design Award: Honourable mention” (voor slimme Design 

oplossingen) en “Caravaning Design Award: Innovations for new mobility” voor vernieuwende 

toepassingen en ontwerp. Tevens is er de prijs “Caravaning Design Award: Best interior design” die 

steeds meer aandacht ontvangt en onderstreept dat het Design bij campers & caravans meer en meer 

een rol van belang speelt. 



51
ste

 Caravan Salon Düsseldorf 

Al meer dan 5 decenia is de Caravan Salon Düsseldorf toonaangevend voor de introductie van 

nieuwe producten, trends en services voor de camper- & caravanbranche. Zo was Europa’s grootste 

show voor campers & caravans met 179.000 bezoekers in 2011 de best bezochte editie in haar 

bestaan. 

 

Onder de slogan “Discover your World” gaat de 51
ste

 editie van de Caravan Salon Düsseldorf op 25 

augustus van start. Daarbij ligt de nadruk voor dit jaar op design, innovatie. Tot 2 september kan men 

zich in Düsseldorf op de hoogte laten stellen van alle nieuwe trends voor het kampeerseizoen van 

2013. 

 

Meer informatie onder www.caravaning-award.de  
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