-Design Miami/ 2021מאת דניאל ארשם ב -Rock.01ו " "Stone Flowמציגה לראשונה את Kohler
קוהלר ,ויסקונסין 1 ,בדצמבר  -- /PRNewswire/ 2021חברת  ,Kohlerמותג המטבחים וחדרי אמבטיה המוביל
בעולם,מציג את החדשנות ארוכת השנים והמנהיגות העיצובית שלה באמצעות ההתקנה שנוצרה בהתאמה אישית על ידי
אמן מניו יורק דניאל ארשם ,בשם " "Stone Flowב Stone Flow .Design Miami/ 2021-חוקר את השלב הניסיוני של
שיתוף הפעולה של KOHLER x Arshamומשתמש בסלעי ענק כדי לחקות את העיצוב של הכיור החדשני.Rock.01 ,
עם סדרת האובייקטים וצורות דמויי אבן ,ארשם חושף בדיקה נוספת של תהליך העיצוב שלו ,המשחק עם צורות האורגניות
המצויות בטבע Rock.01 .נוצר בטכנולוגיית ההדפסה בתלת-ממד שיוצר בקוהלר ,ויסקונסין ,הופיע השבוע לראשונה
במסגרת המיצב  Stone Flowויהיה זמין לרכישה החודש במהדורה המוגבלת של  .99הכיור הייחודי במהדורה המוגבלת
מפגיש את החדשנות היצירתית והאומנות המומחית של  Kohlerוארשם.
במסגרת  Design Miami/ 2021 Kohlerמציגה  :Design in the Now" ,Design Talkכיצד הטכנולוגיה והאומנות
פוגשים את הרגע התרבותי" ביום חמישי 2 ,בדצמבר עם דניאל ארשם ,אמן-מעצב; מארק בנדה ,מייסד משותף פרידמן
בנדה; דוד קולר ,נשיא ומנכ"ל  ;Kohlerוסמואל רוס ,אמן-מעצב ובהנחיית וואווה קרפנטר ,מנהלת ואוצרת של Design
.Miami
בנוסף Kohler ,מציגה את הקולקציות המעוצבות הגלובליות החדשניות בהפעלתו במיאמיStatement Showering .
CollectionוAnthem Valves and Controls -מייצגים התפתחות של המקלחות הן מבחינת העיצוב והן מבחינת
החוויה ,והם מעוצבים בקפידה כדי להתאים לתקני האינסטלציה העולמיים ,ופותחים את הדלת למפרט חלק ויצירתיות
חסרת רסן .קולקציית ברזי Occasionנוצרה בהשראת האופנה הגבוהה והזוהר חסר המאמץ של תור הזהב של הוליווד,
המציעה גם קסם ואלגנטיות בחדר האמבטיה.
לרגל החגיגות של  Kohler ,Design Miami/ 2021תרמה תרומה ל ,DigDeep -עמותה הפועלת להבאת מים נקיים
למשפחות באומת הנבאחו .גישה למים בטוחים היא במרכז פעילותה של  Kohlerיחד עם השמירה על כדור הארץ ותמיכה
ברווחתם של היחידים והקהילות ברחבי העולם .גישה בטוחה למים היא לא רק חיונית לחיים ,אלא לחיים מועשרים
ולרדיפה אחר החינוך והאמנות.
אודות .Kohler Co
חברת  ,Kohler Co.שהוקמה בשנת  ,1873המובילה העולמית בתכנון ,חדשנות וייצור מוצרי מטבח ואמבטיה; ארונות
יוקרה ,אריחים ותאורה; מנועים ,גנרטורים ופתרונות אנרגיה נקייה; והיא הבעלים/המפעילה של שני אתרי נופש וגולף של
חמישה כוכבים בקוהלר ,ויסקונסין וסנט אנדרוס ,סקוטלנד.
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