Identitet

Den Klintske designtradition
Fire generationer af Klint-familien har sat deres
markante præg på dansk arkitektur og design.
Det er starten på og videreførelsen af det, vi i dag
refererer til som ”Danish Design”.
Hos Klint & Co tilbyder vi identitetsdesign og
interaktiv visuel kommunikation til virksomheder
og organisationer baseret på den særlige Klintske
designtradition formuleret af P.V. Jensen-Klint at
”dyrke Tingene, Fladen, Stoffet, efter sit væsen og
Tidens Krav”. Det, som har gjort Klintsk formgivning til moderne klassikere - og vi kan uden skam
sige, at vi har det i blodet! Mere eller mindre
direkte.

Klint og Co tilbyder udvikling af komplette grafiske
identiteter samt enkeltelementer, bl.a:
•

Logo(type) og identitetsgivende
elementer (farvepaletter, skrifttyper mv.)

•

Firmatypografier (skriftdesign)

•

Billed- og illustrationsstandarder

•

Papirlinjer (herunder mail og andre
elektroniske forsendelser)

•

Formularserier og andre tryksager

•

Vi skaber og vedligeholder visuelle identiteter gennem bevidst design, hvor vi vægter selve designet
som det primære og sætter det i et strategisk
perspektiv - designet, som en form af funktionen.

Publikationer (herunder PowerPoint og
andre elektroniske præsentationer)

•

Skiltning

•

Emballager

Vor mission er at skabe løsninger, der holder.

•

Webapplikationer og web-baseret content
management samt kommunikationssystemer

•

Identitetsskabende 3D og interaktivitet

Vi tillader os at skue tilbage men fører samtidig
traditionerne up-to-date i forhold til de teknologiske muligheder og nutiden, der naturligvis har
indflydelse på formgivningen.
Essensen af et Klintsk design...

Ring/mail til:
Lars Klint: +45 41 70 19 89 - larsklint@klintco.com
Michael Hvidt: +45 20 60 41 90 - michaelhvidt@klintco.com

Traverbanevej 8
2920 Charlottenlund
klintco@klintco.com
www.klintco.com

gennem design

Klint & Co designer identiteter for virksomheder og organisationer
baseret på den Klintske designtradition

Firma- og produktidentitetsdesign

Klint & Co udvikler grafiske identiteter til virksomheder og organisationer. Begreber som enkelhed,
renhed, funktion og æstetik spiller en hovedrolle
i vore designs - fra komplette identitetsdesign til
delelementer.
Vort arbejde omfatter typisk: re-positionering med
en ny identitet, modernisering af en eksisterende
identitet, så den lever op til tidens krav, udvidelse
af et identitetsdesign med digitale og interaktive

3D-elementer, rationalisering og forenkling af
identiteter (at genfinde essensen) samt naturligvis
udvikling af helt nye identiteter for nye eller fusionerede virksomheder.
Desuden designer vi gerne manglende elementer
til en eksisterende identitet. Det være sig som
nytegning, som modernisering, som revision eller
som supplement, hvad enten det er vores eget
design eller identiteter tegnet af andre.

