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Scientific American September 1965:
“Civiliserede menneske er omgivet på alle sider, ude og inde, af en subtil, sjældent bemærket konflikt mellem
to gamle måder at forme ting: Biler med cirkulære hjul, styret af hænder på cirkulære rat, bevæger sig langs
gader, der skærer som linjerne i en rektangulær gitter. Bygninger og huse består af rette vinkler, lettet lejlighedsvis ved cirkulære kupler og vinduer. Ved rektangulære eller cirkulære borde, med rektangulære servietter
på vores omgange, vi spiser fra cirkulære plader og drikker fra glas med cirkulært tværsnit, og vi betaler den
rektangulære regning med rektangulære pengesedler og cirkulære mønter. De fleste sportsgrene spilles med
sfæriske bolde på rektangulære felter. Indendørs spil fra pulje til brikker, er af samme kombinationer af de
runde og rektangulære“.
Piet Hein
Danish scientist, mathematician, inventor, designer, poet

Piet Hein stillede sig selv det fascinerende spørgsmål:
“Hvad er den enkleste og mest tiltalende lukket kurve, der
medierer retfærdigt mellem disse to modstridende tendenser“.
Piet Hein definerede følgende løsningsformel:
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Den harmoniske Superellipse® var skabt, og viste sig at være
“mærkeligt tilfredsstillende, hverken for afrundet eller for
retvinklet, men en lykkelig blanding af fælles skønhed”.

Funxion® er en ekslusiv moderne produktserie indenfor bygningsbeslag i
højeste kvalitet fremstillet i syrefast rustfrit stål AISI 316L . EN.1.4404, med
en overflade i mat satin, hvor koncept og design er forankret i Piet Heins
Superellipse®, og dermed afviger fra de traditionelle former.
Resultatet er et universalt, kompromisløst produkt med unikke egenskaber
både i teknik og design, der samtidig opfylder samtlige behov for en
tidsløs, og smuk løsning.

Sergels Torg i Stockholm.
Skabt med Piet Heins Superellipse®
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