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Kolekcjonowanie
zasługuje na celebrację

PH152519

PH152538

PH152543

PH152518

Nadszedł czas, by naprawdę zacząć cieszyć się
przedmiotami, które posiadasz. To może zabrzmieć
albo dziwnie, albo jak coś oczywistego, ale prawda
jest taka, że dla wielu osób posiadanie mniejszej
ilości przedmiotów może być stresujące. Nawet jeśli
wiele z nich ma dla ciebie wartość emocjonalną,
wciąż możesz marzyć o opróżnieniu półek. Doskonale
cię rozumiemy.
A co jeśli prawdziwym trendem nie jest posiadanie
mniej, ale kolekcjonowanie całkowicie pozbawione
poczucia winy? Istnieje powód, dla którego wolimy
nie pozbywać się przedmiotów, lecz wręcz przeciwnie
– chcemy pochwalić się nimi przed całym światem.
Niejednokrotnie kolekcjonujemy, gdyż daje nam to
ogromną radość i zapewnia poczucie spokoju w naszym chaotycznym świecie. Ponieważ teraźniejszość
staje się odrobinę bliższa przeszłości.
Kolekcja SAMMANHANG nie powstała po to, by osądzać
twoją słabość do kolekcjonowania, ani po to, aby odciągnąć uwagę od twojej kolekcji. Powstała, by kolekcjonowane przedmioty lepiej się prezentowały – oraz żebyś
ty mógł cieszyć się swoją pasją.
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By twoje historie mogły
wybrzmieć w pełni
Kolekcja SAMMANHANG, mająca swoją premierę
w sierpniu 2018 roku, to zbiór otwartych oraz zamkniętych akcesoriów, które eksponują i prezentują
kolekcjonowane przez ciebie przedmioty. Począwszy
od najmniejszych pudełek, aż po meble, seria
powstała we współpracy z siedmiorgiem projektantów. Wykonana z różnych materiałów kolekcja
SAMMANHANG pokazuje zupełnie inne, nowe
oblicze rozwiązań do przechowywania z IKEA,
którego być może się nie spodziewaliście.

„IKEA zna się na przechowywaniu
jak mało kto – pozwala uporządkować
wszystko w przemyślany sposób.
Dzięki kolekcji SAMMANHANG chcemy
odkryć i dotknąć emocjonalnej strony
przechowywania”.
- James Futcher, Kierownik Artystyczny IKEA

PH153871

PH153860

SAMMANHANG szklana kopuła
z podstawką 39,99/2 szt. Szkło
bezbarwne/korek 204.133.06

SAMMANHANG pudełko
z pokrywką 69,99/4 szt.
100% laminowana tektura
z recyklingu. Ciemnoszary
004.123.55
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SAMMANHANG – piękna oprawa
dla kolekcji statków

Minęły już czasy, gdy miałeś „zbyt dużo rzeczy”. SAMMANHANG
pomaga dostrzec, że są one czymś więcej niż tylko przedmiotami
do oglądania i przechowywania. Są jak rozdziały waszego życia;
to rzeczy, z których jesteście dumni, miłe wspomnienia, zaplecze
wiedzy i cenne symbole z przeszłości – pełne historii, które warto
opowiedzieć.

Dla tych, którzy zbierają
modele statków – piękno
waszej kolekcji podkreśli
SAMMANHANG.
Słowo sammanhang w rzeczywistości w języku szwedzkim
oznacza kontekst. Zatem tak naprawdę chodzi o umieszczenie
kolekcji przedmiotów w pewnym kontekście.

PH153872

SAMMANHANG
stolik kawowy 299,204.124.44

SAMMANHANG
stolik kawowy
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SAMANGHANG – piękna oprawa
dla twojej kolekcji artystycznych
przedmiotów.

SAMMANHANG – piękna oprawa
dla kolekcji biżuterii

SAMMANHANG

stojak na tace z 3 tacami

84,96

SAMMANHANG
pojemnik szklany
z pokrywką

14,99

PH153862

SAMMANHANG
stojak na tacę
39,99 D50×S16,
W39 cm.
904.120.92
SAMMANHANG
taca 14,99/szt.
D50×S16 cm.
Biały/czarny
304.121.08

PH153866

SAMMANHANG
szklane
pojemniki
z pokrywkami.
14,99 Ø13,
W8 cm
704.157.51
14,99 Ø18,
W6 cm
204.179.79
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Projektantki: Lisa Widén i Anna Wallin

Co może wydobyć piękno twoich ulubionych
przedmiotów, nie odciągając od nich uwagi?
Duet projektantek, Lisa Widén i Anna Wallin Irinarchos, odpowiedziały na własne pytanie
projektując coś, co nazwały „stojakiem na ciasto”. Stojak jest wystarczająco duży,
by pomieścić najpopularniejsze kolekcjonerskie przedmioty i na tyle mały oraz zgrabny,
by zmieścić się na parapecie lub na stole. „Możesz oczywiście załadować go dużą ilością
słodyczy i smakołyków, ale równie dobrze możesz umieścić na nim inne przedmioty,
takie jak biżuteria i produkty kosmetyczne. W przedpokoju będzie to dobre miejsce
na pocztę, klucze i monety. Wszystko staje się odrobinę ładniejsze, gdy ma swoją
wyznaczoną przestrzeń”.
Do kolekcji SAMMANHANG projektantki
stworzyły także gablotkę do eksponowania
różnych zbiorów, która świetnie sprawdzi
się jako miejsce na miniaturową wystawę.

„Inspirację znalazłyśmy,
przyglądając się gablotom
wystawienniczym w galeriach
i muzeach oraz w sposobie
prezentowania cennych
przedmiotów. Mamy nadzieję,
że nasza gablotka też cię do
tego zachęci – czy to wisząc
na ścianie, czy stojąc na półce”.
- Lisa Widén i Anna Wallin, Projektantki

PH153861

SAMMANHANG stojak
na ekspozycje 89,99
904.139.30

PH153859

SAMMANHANG
gablotka z pokrywką
129,- 104.138.49
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Projektanci: Joel i Kate Booy

Czy można zaprojektować
akcesoria do eksponowania
przedmiotów bez użycia
szkła?
Zespół projektantów będących jednocześnie parą
w życiu prywatnym, Joel i Kate Booy, którzy pracują
pod szyldem studia projektowego Truly Truly, badali
właściwości szkła i zastanawiali się, jak eksponować
przedmioty bez jego użytku.
„Pojemniki z pokrywkami SAMMANHANG są wykonane
z siatki – materiału częściowo eksponującego zawartość,
bez jej ukrywania”. Inną zaletą pracy z siatką jest to,
że można ją bardzo łatwo kształtować. Kate i Joel
ścisnęli dwie warstwy siatki, aby stworzyć ekscytujące
wzory. Gdy chcesz wyeksponować zawartość, po prostu
podnieś pokrywkę. „Duża funkcjonalność przy niewielkim
zużyciu materiału. Idealne połączenie”.

PH153874

PH153870

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 19,99/2 szt.
Szary 604.157.61

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 19,99/2 szt.
Biały 504.123.05
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Projektanci: Joel i Kate Booy

W podobny sposób projektanci spojrzeli na kwestię
przechowywania, ukrywania i eksponowania
za pomocą szkła – materiału, w przypadku którego
przyzwyczailiśmy się, że jest przezroczysty
i odsłaniający.

„Zainspirowało nas szkło i jego właściwości odblaskowe; sposób, w jaki
przenika przez nie światło, jak załamuje
się i zniekształca twoje postrzeganie.
Postanowiliśmy skupić się na konfrontacji jednoczesnego ukrywania
i odkrywania przedmiotów”.
Jeden z boków zaprojektowanej przez nich gablotki
wykonano z żebrowanego szkła, a drugi z przezroczystego, dzięki czemu można ją obracać tak, jak
chcesz – aby ukryć zawartość lub ją wyeksponować.

PH153869

PH153866

SAMMANHANG gablotka
149,- Biały/szkło 204.123.78

SAMMANHANG szklane pojemniki
z pokrywkami.
14,99 Ø13, W8 cm 704.157.51
14,99 Ø18, W6 cm 204.179.79
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Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä

„Martwa natura od zawsze była dla mnie interesującym źródłem inspiracji. Zastanawiałam się,
jak stworzyć piękne, statyczne, zaskakujące
efekty, eksponując różne kolekcje.
Mój pomysł na szklane pojemniki SAMMANHANG
polegał na stworzeniu czegoś funkcjonalnego
i emocjonalnego zarazem. Powstał prosty produkt,
który możesz wykorzystać do uporządkowania
drobiazgów w łazience, kuchni i przedpokoju –
praktycznie w każdym miejscu w domu”.
- Hanna-Kaarina Heikkilä, Projektantka

PH153868

SAMMANHANG szklane pojemniki
z pokrywkami.
9,99 D13×S13, W8 cm 604.121.40
12,99 D13×S13, W12 cm 104.121.14
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Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä

PH153867

PH153860

PH153889

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 49,99/3 szt.
Korek 404.137.39

SAMMANHANG pudełko
z pokrywką 69,99/4 szt.
100% laminowana tektura
z recyklingu. Ciemnoszary
004.123.55

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 39,99/3 szt.
Korek 004.137.36
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Projekt: Iina Vuorivirta

Od wspomnień
z dzieciństwa do pomysłu
na przechowywanie IKEA
„Jako dziecko zbierałam pudełka od zapałek i wypełniałam je
niemal wszystkim, od monet po małe kamyki i inne drobiazgi,
które znajdowałam poza domem”. Może ty też tak robiłeś?
Aby mieć dobre rozeznanie w swoich niezliczonych pudełkach
od zapałek gromadzonych w dzieciństwie, projektantka Iina
Vuorivirta dekorowała je na różne sposoby. Kto by pomyślał,
że w przyszłości stanie się to inspiracją dla trzech pojemników
SAMMANHANG? „Są nieco większe niż moje pudełka od zapałek,
a dwa małe mieszczą się w dużym – zapewniając miejsce
na mnóstwo sekretów i skarbów”.

PH153864

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 29,99/3 szt.
104.138.54
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Projekt: Iina Vuorivirta

Iina zaprojektowała do tej kolekcji również małe kopuły i półkę
ścienną.

„Chciałam stworzyć rodzaj platformy dla rzeczy,
które chcesz wyeksponować. W ten sposób
powstała półka ścienna SAMMANHANG
z miejscem na duże i małe przedmioty”.
To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz stworzyć osobistą ekspozycję
z ciekawymi pocztówkami, małymi figurkami, kolorowymi
deskorolkami lub dziwacznymi pamiątkami. „Ja sama ustawię
na niej moje małe kaktusy w uroczym zielonym rządku”.

PH153873

SAMMANHANG
półka ścienna 39,99
604.123.00
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Projekt: Iina Vuorivirta

PH153865

PH153886

PH153871

SAMMANHANG szklana kopuła
z podstawką 39,99/2 szt.
Szkło bezbarwne 904.181.50

SAMMANHANG szklana kopuła
z podstawką 39,99/2 szt.
Szkło bezbarwne/ciemnoszary
304.123.30

SAMMANHANG szklana kopuła
z podstawką 39,99/2 szt. Szkło
bezbarwne/korek 204.133.06
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Projekt: Henrik Preutz

„Wykorzystaj półkę w kuchni do przechowywania przypraw, ziół i innych
drobiazgów, które zagracają blat.
W łazience przyda się na lakiery
do paznokci i przybory do robienia
makijażu. Sprawdzi się też na regale
z książkami, by wyeksponować
wszystkie ładne drobiazgi, wyszperane
na pchlim targu. Pochwal się swoimi
niesamowitymi kreacjami lub ulubionymi zabawkami. W przedpokoju poukładaj na niej klucze, portfele i inne
rzeczy, które warto mieć pod ręką tuż
przed wyjściem z domu. Ustaw półkę
na stole i zapełnij ją smakołykami
na następną imprezę!”.
- Henrik Preutz, Projektant

PH154007

PH153862

SAMMANHANG seria.
Stojak na tacę 39,99
D28×S20, W39 cm. 204.120.95
Taca 9,99/szt. D28×S20 cm.
Czarny/szary 904.176.26

SAMMANHANG seria.
Stojak na tacę 39,99
D50×S16, W39 cm. 904.120.92
Taca 14,99/szt. D50×S16 cm.
Biały/czarny 304.121.08
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Projekt: Aaron Probyn

„Niech nic nie ogranicza
twojej kreatywności”
Te mądre słowa wypowiedział projektant Aaron Probyn,
chcący stworzyć coś, co pozwoliłoby kolekcjonerom
zaprezentować swoje przedmioty w uporządkowany sposób,
który podkreśliłby ich charakter i ożywił całą kolekcję.
Tak narodziła się okrągła półka ekspozycyjna SAMMANHANG.

PH153863

SAMMANHANG półka
na ekspozycje 49,99/2 szt.
Szary 204.123.21

SAMMANHANG / MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / SIERPIEŃ 2018 / 15

Projekt: Aaron Probyn

„Ma prosty, okrągły kształt i neutralny
wygląd, który podkreśla charakter
oraz urodę eksponowanych na niej
przedmiotów. Ustawiaj je tak,
jak chcesz – obok siebie, jeden
na drugim, w grupach lub osobno”.
- Aaron Probyn, Projektant

PH153875

SAMMANHANG półka
na ekspozycje 39,99
604.123.24
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Projekt: Aaron Probyn

Drugi produkt zaprojektowany przez Aarona w ramach
kolekcji SAMMANHANG powstał pod wpływem jego żony,
która sama jest kolekcjonerką.

„Moja żona uwielbia zbierać różne przedmioty
i zawsze wraca do domu z czymś nowym.
Stworzenie przestrzeni na wszystkie jej
skarby jest wielkim wyzwaniem. To podsunęło
mi pomysł na stolik kawowy SAMMANHANG”.
Dzięki przesuwanym szklanym drzwiczkom umieszczonym
po obu stronach stolika można łatwo tworzyć nowe kompozycje
przedmiotów do podziwiania podczas popołudniowej kawy
lub herbaty. „Neutralny projekt stolika pozwala wyeksponować
urodę przedmiotów w sposób, na jaki zasługują”.

PH153872

SAMMANHANG
stolik kawowy 299,204.124.44
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Jakim typem kolekcjonera
jesteś?
W ramach tej swoistej podróży kolekcjonerskiej
odwiedziliśmy czterech różnych kolekcjonerów,
aby dowiedzieć się więcej o ich kolekcjach i powodach
ich powstania. Poznajcie kolekcjonera niszowego,
twórczego, autobiograficznego oraz minimalistę.
Zapoznaj się z ich wyjątkowymi historiami,
oglądając filmy na następnej stronie.
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FILMY
F IL M Y O KO L E KC J O N E R AC H

F IL M O P RO DU K TAC H

KOLEKCJONER NISZOWY

KOLEKCJONER TWÓRCZY

KOLEKCJONER AUTOBIOGRAFICZNY

KOLEKCJONER MINIMALISTYCZNY
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PRZEGLĄD ZDJĘĆ
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PRODUKTY

PE677471

PE677474

PE677476

PE677478

PE677479

PE677485

SAMMANHANG pudełko 29,99
/3 szt.

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 19,99/2 szt.

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 19,99/2 szt.

SAMMANHANG małe pojemniki
z pokrywkami 39,99/3 szt.

SAMMANHANG duże pojemniki
z pokrywkami 49,99/3 szt.

SAMMANHANG pojemniki
z pokrywkami 69,99/4 szt.

W komplecie: 1 pudełko 28x17,5x7 cm
i 2 pudełka 16x10x5 cm. 100%
laminowana tektura z recyklingu
Projekt: Iina Vuorivirta. Czarny/biały
104.138.54

W komplecie: 1 pojemnik 22x14x5 cm
i 1 pojemnik Ø14 cm, W5 cm.
Stal malowana proszkowo. Projekt:
J. Booy/K. Booy. Szary 604.157.61

W komplecie: 1 pojemnik 22x14x5 cm
i 1 pojemnik Ø14 cm, W5 cm.
Stal malowana proszkowo. Projekt:
J. Booy/K. Booy. Biały 504.123.05

W komplecie: 1 pojemnik 20x16x7 cm
1 pojemnik 18x14x6 cm i 1 pojemnik
16x12x5 cm. Korek. Projekt:
H.-K. Heikkilä/I. Vuorivirta. 004.137.36

W komplecie: 1 pojemnik 26x22x10 cm
1 pojemnik 24x20x9 cm i 1 pojemnik
22x18x8 cm. Korek. Projekt:
H.-K. Heikkilä/I. Vuorivirta. 404.137.39

W komplecie: 1 pudełko 31x31x13 cm,
1 pudełko 30x15x11 cm i 2 pudełka
13x13x9 cm. 100% laminowana tektura
z recyklingu. Projekt: Hanna-Kaarina
Heikkilä. Ciemnoszary 004.123.55

PE677488

PE677490

PE677493

PE677504

PE677503

PE677505

SAMMANHANG półka na ekspozycje
39,99

SAMMANHANG półki na ekspozycje
49,99/2 szt.

SAMMANHANG półki na ekspozycje
49,99/2 szt.

SAMMANHANG szklana kopuła
z podstawą 39,99/2 szt.

SAMMANHANG szklana kopuła
z podstawą 39,99/2 szt.

SAMMANHANG szklana kopuła
z podstawą 39,99/2 szt.

Aluminium pokryte mosiądzem
i szkło hartowane. Projekt: Aaron
Probyn. Ø16 cm. Metal/szkło
604.123.24

W komplecie: 1 półka Ø15 cm, W3 cm
i 1 półka Ø12 cm, W3 cm. Lakierowany
bezbarwnie lity buk. Projekt: Aaron
Probyn. Buk 904.123.13

W komplecie: 1 półka Ø15 cm, W3 cm
i 1 półka Ø12 cm, W3 cm. Lakierowany
bezbarwnie lity buk. Projekt: Aaron
Probyn. Szary 204.123.21

W komplecie: 1 kopuła Ø7,5 cm,
W12,5 cm i 1 kopuła Ø10,5 cm,
W7 cm. Szkło. Projekt: Iina
Vuorivirta. Szkło bezbarwne
904.181.50

W komplecie: 1 kopuła Ø7,5 cm,
W12,5 cm i 1 kopuła Ø10,5 cm,
W7 cm. Szkło. Projekt: Iina
Vuorivirta. Szkło bezbarwne/korek
204.133.06

W komplecie: 1 kopuła Ø7,5 cm,
W12,5 cm i 1 kopuła Ø10,5 cm,
W7 cm. Szkło. Projekt: Iina
Vuorivirta. Szkło bezbarwne/
ciemnoszary 304.123.30
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PRODUKTY

PE677496

PE677720

PE677553

PE677555

SAMMANHANG szklany pojemnik
z pokrywką 9,99

SAMMANHANG szklany pojemnik
z pokrywką 12,99

SAMMANHANG szklany pojemnik
z pokrywką 14,99

SAMMANHANG szklany pojemnik
z pokrywką 14,99

Szkło. Projekt: Hanna-Kaarina
Heikkilä. D13×S13, W8 cm.
Szkło bezbarwne 604.121.40

Szkło. Projekt: Hanna-Kaarina
Heikkilä. D13×S13, W12 cm.
Szkło bezbarwne 104.121.14

Szkło. Projekt: J. Booy/K. Booy.
Ø13, W8 cm. Szkło bezbarwne
704.157.51

Szkło. Projekt: J. Booy/K. Booy.
Ø18, W6 cm. Szkło bezbarwne
204.179.79

PE677542

PE677548

PE677540

PE677544

PE677546

PE677550

SAMMANHANG taca 14,99

SAMMANHANG taca 14,99

SAMMANHANG taca 14,99

SAMMANHANG taca 9,99

SAMMANHANG taca 9,99

SAMMANHANG taca 9,99

Wysokociśnieniowy laminat
melaminowy. Projekt: Hanna-Kaarina
Heikkilä. D50×S16 cm. Czarny/szary
304.176.29

Wysokociśnieniowy laminat
melaminowy. D50×S16 cm.
Biały 804.174.91

Wysokociśnieniowy laminat
melaminowy. D50×S16 cm.
Biały/czarny 304.121.08

Wysokociśnieniowy laminat
melaminowy. D28×S20 cm.
Czarny/szary 904.176.26

Wysokociśnieniowy laminat
melaminowy. Projekt: Hanna-Kaarina
Heikkilä. D28×S20 cm. Biały
704.174.96

Wysokociśnieniowy laminat
melaminowy. D28×S20 cm.
Biały/czarny 404.174.88
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PRODUKTY

PE677531

PE677532

PE677558

PE677556

PE681678

SAMMANHANG stojak na tace
39,99

SAMMANHANG stojak na tace
39,99

SAMMANHANG gablotka 149,-

SAMMANHANG stojak
na ekspozycje 89,99

Stal malowana proszkowo. Projekt:
Henrik Preutz D50×S16, W39 cm.
Czarny 904.120.92

Stal malowana proszkowo. Projekt:
Henrik Preutz D28×S20, W39 cm.
Czarny 204.120.95

Stal malowana proszkowo i szkło
hartowane. Projekt: J Booy/K Booy.
S35×G35, W50 cm. Biały/szkło
204.123.78

SAMMANHANG gablotka
z pokrywką 129,Stal malowana proszkowo i szkło
hartowane. Projekt: A. Wallin
Irinarchos/L Widén. D30×S30,
W31 cm. Czarny/szkło 104.138.49

Stal malowana proszkowo. Projekt:
A. Wallin Irinarchos/L. Widén.
S55×G23, W29 cm. Czarny
904.139.30

PE677551

PE677562

PE677521

PE677494

SAMMANHANG półka ścienna
39,99

SAMMANHANG szafka 1599,-

SAMMANHANG stolik kawowy
299,-

SAMMANHANG gablotka 59,99

Stal malowana proszkowo. Projekt:
Iina Vuorivirta. S80×G8, W6,5 cm.
Czarny 604.123.00

Korek i stal malowana proszkowo.
Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä.
S75×W181 cm 204.138.44

Stal malowana proszkowo i szkło
hartowane. Projekt: Aaron Probyn.
D70×S70, W37 cm. Szary/szkło
204.124.44

Lakierowana bezbarwnie lita brzoza
i sklejka. Projekt: Nike Karlsson.
D50×S23, W7 cm. Brzoza
004.123.36
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Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują się
w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:
poczta@small-studio.pl

KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com

