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XEA
10 elementów 
estetyki

Co znaczy XEA
Design XEA oparty jest na kompleksowym, konsekwentnym stanowisku, biorącym 
pod uwagę nasze wymagania dotyczące wysokiej jakości, innowacyjności, doskonałości 
i estetyki, jak określono w dziesięciu zasadach. To wszystko ma na celu połączenie 
podstawowych wzorów, kolorów i wykończeń powierzchni w jeden, standardowy 
wygląd: XEA łączy w sobie produkty i świat firmy dormakaba w uniwersalny design, 
który staje się rozpoznawalnym stylem pod względem treści i prezencji.

1. Rozpoznawalna marka
Każdy produkt w designie XEA moż-
na łatwo zidentyfikować jako produkt 
dormakaba według cech takie jak logo 
na przedniej części produktu.

6.  Standardowe wykończenie 
powierzchni

XEA łączy cztery wykończenia podsta-
wowe, które można łatwo połączyć dla 
wszystkich produktów. Dzięki systemowi 
numeracji kolorów XEA, teraz wszystkie 
produkty stworzą jeden wspólny design 
na całym świecie.

2. Intuicyjne symbole
Wszystkie użyte symbole są zminimalizo-
wane do ich najważniejszych elementów 
dlatego łatwo je zrozumieć i rozpoznać.

7. Wyraźny sposób projektowania
Styl projektowania XEA jest oparty 
na monolitycznej strukturze, którą defi-
niują płaskie, dwuwymiarowe powierzch-
nie. Zaokrąglone i ostre krawędzie kon-
trastują ze sobą.

3. Intuicyjny interfejs użytkownika
Wszystkie interfejsy użytkowników 
o zminimalizowanym i ustandaryzowa-
nym designie są łatwo rozpoznawalne 
i są obsługiwane intuicyjnie.

8. Wielowarstwowe kompozycje
Niektóre produkty XEA wyróżniają się 
widoczną, wielowarstwową strukturą. 
Dekoracyjne pokrywy produktów przy-
ciągają wzrok dzięki widocznym ostrym 
krawędziom.

4.  Kontrastujące wykończenie 
powierzchni

Kontrast pomiędzy światłem a cieniem, 
wykończeniem matowym a błyszczą-
cym. To sprawia że wszystkie elementy 
naszych produktów można łatwo ziden-
tyfikować. 

9. Wskaźnik LED
Produkty XEA wyposażone są w symbo-
le świetlne, które sygnalizują dostęp, są 
wskazówkami dla ludzi lub pokazują sta-
tus. Dzięki standardowej formie i funk-
cji można łatwo nauczyć się korzystania 
z każdej aplikacji.

5. Osłona
Wiele produktów dormakaba jest za-
montowanych z osłoną, która chroni pro-
dukt przed czynnikami zewnętrznymi.

10. Indywidualny wygląd
Wybrane i specjalnie dopasowane mate-
riały i kolory oferują szeroki zakres roz-
wiązań, które idealnie komponują się lub 
nadają indywidualnego stylu budynkowi. 

Historia XEA
Podstawowe kształty, kolory i wykończenia 
powierzchni tworzą jednolity design.

Kiedy Bernhard Heitz, osoba odpowiedzialna za design 
produktu w dormakaba został przydzielony do tego 
zadania, cel był jasno określony: doprowadzenie ludzi 
i firm do nowego wymiaru postrzegania produktu.

Nowa koncepcja jest połączeniem estetyki, rzemiosła 
i sztuki pięknej. W rezultacie osiągamy wyraźny styl 
produktu z subtelnym wykończeniem. 


