
Tanker

Ler (Clay) er en finkornet jordtype. Ved teksturanalyser af jord-
typer er lerfraktionen den mest finkornede. Ler er det sidste pro-
dukt der kommer ud af nedbrydningen af bjergarterne. Ler inde-
holder betydelige mængder af kalium, magnesium og jern, hvilket 
gør den til en meget frugtbar jord. 

Ler virker på mange måder som en lille brik i et stort periodisk 
system. Det er et simpelt, men ædelt materiale.

Vægge (Wall) er en beskytter. Gennem flere årtusinder har vægge 
beskytte os, og dem vi holder nært, mod vind og vejr, men når 
en væg bliver til fire, har vi pludselig noget helt specielt - et rum. 
Rum vi kan udforske, udsmykke og skabe. 

Vægge skaber rum og rammer som skaber tryghed og ro. 



Jeres tanker

ClayWall er:
- For dem der har taget en bestemmelse / aktivt valg.
(omkring sundt indeklima, astma- allergivenlighed, bæredyg-
tighed, kvalitet) 

- For mænd. 
(typisk arkitekter, psykologpraxis etc. der har råd til kvalitet)

- Skal give manden mulighed for at argumentere overfor kvinden
(via bæredygtighed, sundhed, lækkert design etc.)

- Et Livstils produkt.

Troværdigt, fremme i skoene, Rent / minimalt, bæredygtigt, 
sundt, lækkert. 



























Clay fremstår som et taget ud af det peri-
odiskesystem - et simpelt, ædelt og sundt 
materiale. Den gennenmsigtige ramme illus-
trerer en byggesten af helt særlig kvaligtet. 
Vinduet giver ikke bare indtrykket af åben-
hed, gennemsigtighed og bæredygtighed, 
men også rum til at fantisere omkring 
mulighederne med dette produktet.

Fonden Helvetica udviklet af designerne Max 
Miedinger with Eduard Hoffmann i  1957 er 
en af de mest anerkendte typefaces blandt 
arkitekter, designer og modebranchen. Hel-
vetica er blevet udnævndt som den “Best 
Fonts of All Time” for din ynde og power. 

Wall er sten og rumme på samme tid. Den er 
i negativ i forhold til byggesten for at skabe 
spil og liv omkring hele logoet. Clay spiller 
op imod og sammen med Wall. Wall skriften 
er trykket ud, så man kan se igennem. Man 
kan næsten forstille sig hvordan man kan 
se ind i væggen, hvorved den bliver mere 
spændende og relevant. Det er ikke bare en 
væg, men en ClayWall.  




