New collection KING SIZE by KING KLINKER
Projektanci to grupa nadająca ton kierunkom trendów w estetyce otaczającej nas
architektury i budownictwa. Dlatego tak
ważne jest aby na rynku materiałów budowlanych i wykończeniowych pojawiały
się nowe, interesujące dla architektów
wyroby. Czasami forma, struktura czy
proporcja samego produktu może być inspiracją dla nieszablonowego spojrzenia
na tworzoną architekturę. Może dlatego
najnowsza kolekcja długich płytek firmy
KING KLINKER spotkała się z tak dużym
zainteresowaniem architektów. Kolekcja
KING SIZE to surowa estetyka naturalnej
ceramiki i nietypowe proporcje płytek.
KING SIZE to nowy format możliwości
w projektowaniu elewacji klinkierowych.
Proporcje płytek zachęcają do podkreślania linii poziomych, odwołując się do
renesansowego horyzontalizmu.
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Architektura horyzontalna sprzyja też
popularnym w ostatnich latach trendom,
integracji architektury z naturą, pozwalając na zachowanie swojej struktury bez
dominacji otoczenia. Formy horyzontalne doceniane były przez wielu znanych
architektów, jednym z nich był ojciec
modernizmu Le Corbusier. Najbardziej
charakterystycznym przejawem jego zamiłowania do kompozycji poziomych jest
chociażby, poziomy układ okien tak typowy dla projektów Le Corbusier’a.

The designers are the group that
indicate a way form of the aesthetics
trends in architecture and building
industry. That’s why it is very important
to have new and interesting goods for
the architects on the building materials
market. Sometimes a form, structure or
proportion of the product itself might be
an inspiration for a non-typical view while
creating architecture. Perhaps this is a
reason of high interest of architects on
the KING KLINKER long thin-bricks. The
KING SIZE collection is a raw aesthetic
of the natural ceramics and unusual
proportions of the thin-bricks. KING SIZE
is a new format of possibilities in the
design of clinker facades. The thin-bricks
proportions encourage to emphasize the
horizontal lines, referring to Renaissance
horizontalism.

Also, horizontal architecture promotes
the integration of architecture and
nature. This is a popular trend in the last
years, that allows saving the structure
without dominating the environment.
Horizontal forms were valued by many
famous architects, one of them was
so-called „father of modernism” Le
Corbusier. The horizontal arrangement
of windows is a typical value for the
Le Corbusier’s projects and this is the
most characteristic manifestation of his
passion in horizontal composition.
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