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IKEA x TOM DIXON x TY
W ubiegłym roku wprowadziliśmy do sprzedaży pierwszą odsłonę
serii DELAKTIG: sofę, będącą prawdziwą platformą do życia, z łatwością
dopasowującą się do wszystkich zwrotów akcji w twojej codziennej
rzeczywistości. Teraz nadszedł czas na kolejny krok. Wraz z Tomem Dixonem,
ikoną wzornictwa przemysłowego, IKEA zaprojektowała mebel,
który można nawet uznać za jedyny niezbędny w codziennym życiu...
„Sofę nazwaliśmy otwartą platformą do życia, ale Tom wciąż określał
ją jako łóżko, więc nie mogliśmy poprzestać na pierwszej odsłonie
DELAKTIG. Łóżko to podstawowy mebel w każdym domu
– przecież dobry sen jest niezwykle ważny dla nas wszystkich.
Zdecydowaliśmy się więc na kolejną premierę: oto rama łóżka,
którą każdy może dostosować do indywidualnych potrzeb”.
- James Futcher, Kierownik Artystyczny w IKEA
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PH157195

Pora na sen
„Łóżko jako mebel bardzo mnie fascynuje
– to rzecz podstawowa, potrzebna każdemu.
Jest naprawdę niezbędne, gdyż zdecydowanie
najwięcej czasu w ciągu dnia spędzamy
w kontakcie z naszymi łóżkami – znacznie
więcej, niż z jakimkolwiek innym meblem.
To zainspirowało mnie do tego, by stało się
ono czymś więcej niż tylko miejscem
do spania”.
- Tom Dixon, Projektant

Zespół projektowy po prostu nie mógł poprzestać
na pierwszej odsłonie serii DELAKTIG. Zadał sobie
pytanie, co mogłoby wynieść otwartą, aluminiową
platformę do życia na wyższy poziom?
Rama łóżka DELAKTIG, której premiera jest
zaplanowana na luty 2019 roku, będzie wyraźną
kontynuacją serii mebli wypoczynkowych otwartych
na personalizację i transformację. Dostępna
w rozmiarze dużego podwójnego łóżka typu
„queen size”, z wybranym przez klienta materacem,
platforma ta daje możliwość pełnego dopasowania
pod kątem osobistego komfortu i stylu. Podobnie
jak w przypadku całej serii DELAKTIG – dodajesz,
usuwasz i zmieniasz akcesoria, aby dopasować
mebel do stylu życia lub – jak w tym przypadku
– do tego, jak zazwyczaj śpisz.
Seria DELAKTIG.
Platforma, fotel 1199,- Gunnared średnioszary 292.894.87
Oparcie z poduszką 250,- Gunnared średnioszary 492.894.67
Rama łóżka z dwoma stolikami 1899,- 292.881.00
Lampa podłogowa LED 300,-/szt. 003.965.86
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PH157194

PH157196

Wykonana w 50% z pochodzącego z recyklingu tłoczonego
aluminium rama łóżka została najpierw pocięta na kawałki,
które następnie połączono wygiętymi elementami dla
zapewnienia maksymalnej stabilności. Ta metoda produkcji
stosowana jest również w przemyśle lotniczym. To sprawia,
że konstrukcja jest wyjątkowo lekka, a jednocześnie
wytrzymała.
PH157197

Elementy montażowe, również wykonane w 50%
z aluminium z recyklingu i sprzedawane osobno,
umożliwiają przymocowanie zagłówka – dzięki
temu twoje łóżko szybko zyska nowy wygląd.
Seria DELAKTIG.
Platforma, fotel 1199,- Gunnared średnioszary 292.894.87
Oparcie z poduszką 250,- Gunnared średnioszary 492.894.67
Rama łóżka/zagłówek/2 stoliki 2399,- Aluminium/czarny 392.881.28
Lampa podłogowa LED 300,-/szt. 003.965.86

© Inter IKEA Systems B.V. 2019

DEL AK T IG część 2 / MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / LUT Y 2019 / 4

PH157199

PH157201

Szybko odmień swoje łóżko, mocując zagłówek
do ramy DELAKTIG. Ten w czarnym kolorze jest
idealnie dopasowany do dostępnego już wcześniej
stolika – jest graficzny, prosty i nowoczesny.

Seria DELAKTIG.
Platforma, fotel 1199,- Gunnared beżowy 492.890.47
Oparcie z poduszką 250,- Gunnared beżowy 692.890.27
Podłokietnik z poduszką 200,- Gunnared beżowy 792.890.22
Stolik montowany do platformy 200,- 003.860.97
Rama łóżka z zagłówkiem 1999,- Aluminium/czarny 692.875.37
Lampa podłogowa LED 300,-/szt. 003.965.86
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PH157203

PH157205

Możesz też zdecydować się na stworzenie wnętrza
bliskiego naturze o ciepłej atmosferze, dołączając
do ramy łóżka zagłówek z rattanu. Naturalne włókna
równoważą surową konstrukcję ramy DELAKTIG,
co nadaje całości bardziej przytulnego charakteru.

Seria DELAKTIG.
Platforma, fotel 1199,- Gunnared jasny różowy 192.893.41
Oparcie z poduszką 250,- Gunnared jasny różowy 192.893.22
Podłokietnik z poduszką 200,- Gunnared jasny różowy 192.893.17
Lampa podłogowa LED 300,-/szt. 003.965.86
Rama łóżka z zagłówkiem 2099,- Aluminium/rattan 992.875.50
Stolik montowany do platformy 200,- 003.860.97
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Pokrycia, które
wytrzymają wiele lat

PH157206

Wraz z nową ramą łóżka i zagłówkami
DELAKTIG, w sprzedaży pojawią się również
nowe pokrycia do już istniejącej platformy.
Dzięki wyższej odporności na ścieranie
i blaknięcie kolorów, seria DELAKTIG
wkracza na nowe, ekscytujące terytoria.
Być może dzięki temu platforma DELAKTIG
idealnie sprawdzi się w twoim nowym
biurze, w hotelu lub recepcji?
Powitaj trzy nowe kolory DELAKTIG: brudny
róż, delikatny beż i kamienną szarość.

Seria DELAKTIG.
Platforma, fotel 1199,- Gunnared jasny różowy 192.893.41
Podłokietnik z poduszką 200,- Gunnared jasny różowy 192.893.17
Oparcie z poduszką 250,- Gunnared jasny różowy 192.893.22
Stolik montowany do platformy 200,- 003.860.97
Lampa podłogowa LED 300,- 003.965.86
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PRZEGLĄD ZDJĘĆ
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„Jako projektant stale obserwujesz otaczające cię przedmioty.
Większość z nich jest bezużyteczna, stworzona bez sensu.
Ostatecznie ze wszystkich informacji, które do nas trafiają,
wyłania się pewna konwencja. Dobrzy projektanci są dobrymi
obserwatorami wzorców i potrafią z nich korzystać.
Umieją też połączyć ze sobą zupełnie niepowiązane elementy
i na nich zbudować nowy, zachwycający pomysł”.
- Tom Dixon, Projektant
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Informacje o produktach

PE711011

PE711010

PE711013

PE711009

PE668370

DELAKTIG rama łóżka
z zagłówkiem 1999,-

DELAKTIG rama łóżka
z zagłówkiem 2099,-

DELAKTIG rama łóżka
z zagłówkiem i 2 stolikami 2399,-

DELAKTIG rama łóżka
z 2 stolikami 1899,-

D205xS164 cm, W99 cm.
Aluminium/czarny 692.875.37

D205xS164 cm, W99 cm.
Aluminium/rattan 992.875.50

D205xS204 cm, W99 cm.
Aluminium/czarny 392.881.28

D204xS204 cm. Aluminium/czarny
292.881.00

DELAKTIG lampa podłogowa LED
300,- W160 cm, Ø podstawy 14 cm,
Ø klosza 10 cm, żarówka w zestawie
(żywotność 25 000 godzin, 2700 Kelvin
- barwa ciepła biała) 003.965.86

PE714358

PE714355

PE714356

PE670440

PE714664

DELAKTIG platforma, fotel 1199,-

DELAKTIG platforma, fotel 1199,-

DELAKTIG platforma, fotel 1199,-

S94xD94 cm, W45 cm. Gunnared
beżowy 492.890.47

S94xD94 cm, W45 cm. Gunnared
jasny różowy 192.893.41

S94xD94 cm, W45 cm. Gunnared
średnioszary 292.894.87

DELAKTIG stolik montowany
do platformy 200,-

DELAKTIG podłokietnik z poduszką
200,-

D47xS22 cm, W36 cm 003.860.97

W zestawie 1 podłokietnik 47x36x4 cm
i 1 poducha podłokietnika 70x27x16 cm
wraz z pokrowcami Gunnared beżowy
792.890.22

PE714659

PE714662

PE714663

PE714660

PE714661

DELAKTIG podłokietnik z poduszką
200,-

DELAKTIG podłokietnik z poduszką
200,-

DELAKTIG oparcie z poduszką 250,-

DELAKTIG oparcie z poduszką 250,-

DELAKTIG oparcie z poduszką 250,-

W zestawie 1 podłokietnik 47x36x4 cm
i 1 poducha podłokietnika 70x27x16 cm
wraz z pokrowcami. Gunnared jasny
różowy 192.893.17

W zestawie 1 podłokietnik 47x36x4 cm
i 1 poducha podłokietnika 70x27x16 cm
wraz z pokrowcami. Gunnared
średnioszary 592.894.62

W zestawie 1 oparcie 53x41x4 cm
i 1 poducha oparcia 56x33x25 cm
wraz z pokrowcami. Gunnared beżowy
692.890.27

W zestawie 1 oparcie 53x41x4 cm
i 1 poducha oparcia 56x33x25 cm
wraz z pokrowcami. Gunnared
jasny różowy 192.893.22

W zestawie 1 oparcie 53x41x4 cm
i 1 poducha oparcia 56x33x25 cm
wraz z pokrowcami. Gunnared
średnioszary 492.894.67
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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)
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail
na adres: poczta@small-studio.pl

KONTAKT
LUTY 2019

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