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Współczesny lokalny design spotyka się z tradycyjnym rzemiosłem

AMMAN 
DELHI 
BANGKOK

Limitowana kolekcja LOKALT dostępna już w czerwcu 2021 r.

PH176649
©

 Inter IKEA System
s B.V. 2021



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

2

Co się stanie, gdy czworo  
młodych, współczesnych  
projektantów z Ammanu,  
Delhi i Bangkoku spotka się  
z lokalnymi rzemieślnikami  
oraz tradycjami?

Powstanie wyjątkowa kolekcja  
LOKALT – dostępna w sprzedaży  
od czerwca 2021 r.
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„Szukałam projektantów, którzy  
stosują nowe środki wyrazu, ponieważ 
chciałam pokazać, że rękodzieło nie musi 
wyglądać tradycyjnie, ani staroświecko. 
Może być natomiast nowoczesne,  
a nawet awangardowe”. 

- Maria O’Brian
Liderka kreatywna w IKEA

Kolekcja LOKALT jest produkowana  
przez społeczne przedsiębiorstwa 
działające w Jordanii, Tajlandii i Indiach.  
Każdą poszewkę, dywan, koszyk i miskę  
wykonali ręcznie wykwalifikowani 
rzemieślnicy, co pozwoliło stworzyć 
miejsca pracy w regionach, w których  
są one najbardziej potrzebne.
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<Brak przecinającego łącza>

Tania Haddad urodziła się w Ammanie, w Jordanii, w 1989 roku. Swoją 
karierę rozpoczęła od studiowania mody we Włoszech. Dzisiaj ma własną 
markę odzieżową Tania George, którą rozwija w Ammanie i Londynie.

AMMAN 
Tania Haddad 

Dlaczego Amman jest głównym tematem Twoich projektów 
LOKALT?

Amman to dla mnie bardzo wyjątkowe miasto. Jest piękne i urokliwe,  
a jednocześnie nieco chaotyczne: natłok ludzi, kolorowe samochody, 
małe alejki i dachy, które służą mieszkańcom jako salony. 
Nazywam je pięknym chaosem – takim, za którym tęsknię  
za każdym razem, gdy wyjeżdżam. Chciałam to wszystko pokazać 
w moim projekcie.

Jak Ci się pracowało z firmą społeczną Jordan River Foundation*?

Z firmami społecznymi współpracowałam od samego początku 
istnienia mojej marki. Jednak, jako niewielka firma mogłam 
dotrzeć tylko do ograniczonej liczby osób. Współpraca z IKEA 
to zmieniła. W Jordanii jest wiele zdolnych kobiet, które chcą 
pracować. To wspaniałe, że mogę dać im taką możliwość.

Jak wyglądała współpraca z rzemieślnikami? 

Zapytałam ich, w jaki sposób mogliby zastosować haft w nadrukach.  
Jednocześnie chciałam, aby w pracach znalazło się nieco ich 
własnego stylu. Oni są naprawdę utalentowani. To niesamowite, 
jak potrafią stworzyć obraz bezpośrednio na tkaninie, używając  
do tego wyłącznie hafciarki.

*Dowiedz się więcej o Jordan River Foundation na stronie 29.
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PH176617.jpg

„Robię mnóstwo zdjęć pickupów. 
Prawie za każdym razem kierowca 
zatrzymuje się i mówi, jak bardzo 
jest dumny ze swojego samochodu 
oraz zaczyna opowiadać mi o jego 
projekcie. Pickupy to samochody 
bardzo charakterystyczne dla 
Ammanu”.

- Tania Haddad

LOKALT poszewka, D50×S50 cm 79,99 Biało-żółty,  
D50×S50cm 79,99 Biało-różowy
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PH176618

W Ammanie przerabianie i ozdabianie pickupa w celu stworzenia 
samochodu marzeń to tradycja. Teraz możesz mieć swoje własne 
wymarzone auto z ręcznie haftowanymi detalami.
LOKALT poszewka. D50×S50 cm 79,99 Biało-żółty, D50×S50 cm 79,99 Biało-różowy,  
D65×S40 cm 89,99 Biało-liliowy

PH176735



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

Kolekcja LOKALT / 7

PH176619

Podziwianie tego pledu z ręcznie haftowanymi detalami jest niczym wycieczka  
po starej części Ammanu. Znajdziesz na nim zbiorniki na wodę, anteny satelitarne 
i oazy zieleni, które są charakterystyczne dla tego tętniącego życiem miasta. 

LOKALT pled 249,-
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W Ammanie wiele osób na swoich dachach hoduje gołębie. 
Tworzą one unoszące się w powietrzu żywe chmury, które  
są integralną częścią krajobrazu miasta i tekstyliów LOKALT.
LOKALT poszewka 89,99
D65×S40 cm. Biało-liliowy
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PH176645.jpg

23-letnia Anwar Jaradat mieszka we wschodnim Ammanie wraz z matką, ojcem 
i bratem. Od 2018 roku pracuje w Al Karmeh Center, prowadzonym przez Jordan 
River Foundation.

PH176645

„Projekty Tani przypominają mi mój dom – wschodnie dzielnice 
Ammanu. Rozpoznaję wszystkie szczegóły – starożytne budynki, 
taksówki i sznury z praniem rozwieszone na dachach.

Nadruki Tani są przepiękne nie tylko dlatego, że jest na nich tak 
wiele szczegółów i reprezentują moją okolicę, ale również dlatego, 
że są ze sobą połączone. To sprawia, że produkty końcowe są proste, 
eleganckie i wyjątkowe”

 - Anwar Jaradat
Członkini zespołu Centrum Al Karmeh
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Akanksha Deo (ur. 1991) dorastała i studiowała technologię mody w Delhi, 
w Indiach. W 2016 roku rozpoczęła pracę jako projektantka w siedzibie 
IKEA w Delhi.

Co było dla Ciebie punktem wyjścia przy tworzeniu kolekcji 
LOKALT?

Moją główną inspiracją były lokalne tradycje oraz moje najbliższe 
otoczenie w Delhi. Szukałam również podobieństw do innych 
kultur i przekształciłam własne odkrycia we wzory i formy,  
które są zabawne, figuratywne oraz nowoczesne.

Co wniosła do Twoich projektów współpraca z lokalnymi 
rzemieślnikami?

Rzemieślnicy mogą nas nauczyć bardzo dużo. Większość z nich 
posiada umiejętności, które były przekazywane w ich rodzinach  
z dziada pradziada. Dzięki nim możemy tworzyć unikalne, ręcznie 
robione produkty, opowiadające historię swoich twórców, ich 
społeczności i kultury, w której żyją. Poprzez nasze produkty 
mamy szanse dzielić się tymi opowieściami z całym światem.

Kolekcja LOKALT została stworzona przez Ciebie oraz  
projektantów z Jordanii i Tajlandii. Co dało Ci to doświadczenie?

Przede wszystkim dużo się nauczyłam. To niesamowite,  
że przedmioty i wzory postrzegane w jednej kulturze jako 
tradycyjne, w innej mogą być uważane za niezwykle nowoczesne. 
Jednak najbardziej uderzające jest to, jak bardzo wszyscy jesteśmy 
do siebie podobni, mimo że pochodzimy z tak różnych środowisk.

DELHI
Akanksha Deo
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W celu stworzenia kolekcji LOKALT projektantka 
Akanksha Deo powróciła do przedmiotów  
i kształtów, które zdefiniowały Indie, a następnie 
nadała im współczesnego charakteru. 
LOKALT dywan 999,- S170×D240 cm. 
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Tworząc wzory na wełnianym 
dywanie, inspirowała się kształtem 
naczynia zwanego „matka”, 
używanego do schładzania wody,  
a także naturalnymi formami  
i krzywiznami, które można spotkać 
praktycznie w całych Indiach.

„Moim pomysłem na tę kolekcję 
było wykorzystanie tradycyjnego 
motywu i nadanie mu 
nowoczesnego wyrazu”

- Akanksha Deo

LOKALT dywan 999,- S170×D240 cm. 

PH176638
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PH176632.jpgPH176632

Wypukły kształt na poszewce został stworzony  
w ten sam sposób, co kolorowe wzory na dywanie 
– tradycyjną techniką ręcznego tuftowania.
LOKALT poszewka 69,99
D50×S50 cm. Naturalny/liliowy
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Każda poszewka na poduszkę i dywan zostały ręcznie wykonane przez 
wykwalifikowanych indyjskich rzemieślników we współpracy z projektantką 
Akankshą Deo z Delhi, dzięki czemu są unikalne i wyjątkowe.
LOKALT poszewka 69,99
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LOKALT bolster €000

LOKALT wałek 119,-
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Każdy kosz i klosz lampy LOKALT jest inny – nie ma dwóch identycznych. 
Produkty zostały wykonane z kory bananowca – włókna o niejednolitym 
kolorze. Dodatkowo są tworzone ręcznie, co gwarantuje ich unikalność.
 
LOKALT klosz lampy 129,-

PH163743
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LOKALT kosz 29,99
Ø32, W10 cm. 

Ten koszyk z włókna bananowca 
tworzy wiele miejsc pracy.  
Jest ręcznie wyplatany przez 
kobiety – rzemieślniczki, pracujące 
dla Industree*, indyjskiego 
przedsiębiorstwa społecznego, 
które ma jasny cel – zapewnić 
długoterminowe źródła 
utrzymania tam, gdzie jest  
to najbardziej potrzebne.
*Dowiedz się więcej o Industree na stronie 29.
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PH176654 PH176625

LOKALT klosz lampy 129,- 
LOKALT kosz 29,99
Ø20, W12 cm. 
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Wszystkie dywany LOKALT są ręcznie utkane 
z wełny – materiału, który wyróżnia się na tle 
konkurencji. Dlaczego? Wełna ma wiele zalet, 
między innymi jest materiałem zrównoważonym, 
odnawialnym, trwałym i po prostu pięknym.
LOKALT dywan 899,- S133×D195 cm. 
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PH176643

„Do stworzenia tego dywanu zainspirował mnie tradycyjny indyjski haft 
kantha. Zakrzywione kształty, które wyglądają jak powiększony haft, 
są w rzeczywistości częścią ręcznie tkanego wzoru” – Akanksha Deo
LOKALT dywan 229,- S80×D150 cm.
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PH176946.jpg

Ploypan Theerachai (ur. 1981) i Decha Archjananun (ur. 1980) dorastali  
w Bangkoku, w Tajlandii. Po studiach za granicą wrócili do stolicy Tajlandii 
i w 2008 roku założyli studio projektowe THINKK.

Projektujecie wszystko – akcesoria, meble, a nawet wnętrza 
hotelowe. Skąd czerpiecie inspiracje?

Inspirację czerpiemy z rzeczy, które nas otaczają, dzięki spojrzeniu  
na nie w nowy sposób. Mogą to być przedmioty codziennego użytku 
lub antyki – wszystko, co do nas przemawia. Czasami znajdujemy 
ciekawy przedmiot na ulicy i przenosimy jego elementy do naszego 
projektu.

Co Was zainspirowało do stworzenia przedmiotów z kolekcji 
LOKALT?

Wspólne posiłki są integralną częścią tajskiej kultury. Zbliżają do siebie 
rodzinę i przyjaciół. Mając na uwadze tę tradycję oraz bogatą historię 
tajskiej ceramiki, zaprojektowaliśmy zestaw naczyń, misek i wazonów. 
Rzemieślnicy wykonali świetną robotę i stworzyli cudowne naczynia, 
którym piękna dodają ich odciski palców.

Co wnosi do Waszej pracy współpraca z lokalnymi rzemieślnikami?

To dobry sposób, aby przekazać światu estetykę i esencję miejsca 
takiego jak Doi Tung. Mamy nadzieję, że każdy nowy właściciel  
naczyń poczuje ducha, produkujących je rzemieślników i nas samych.

BANGKOK 
THINKK design studio

PH176946
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„Projekty Studia THINKK stanowiły wyzwanie. Jednak dzięki 
nim opracowaliśmy nowe techniki produkcji i sposoby pracy, 
co oznacza, że rozwinęliśmy nasze umiejętności.

Moim ulubionym naczyniem jest wysoka miska. Jestem 
ciekawa, jak ludzie będą jej używać. Może do lodów?”

 - Kiang Aitao
Ceramik Doi Tung DP

Minęło prawie 20 lat od kiedy Kiang Aitao rozpoczęła pracę w fabryce Doi Tung.
Dzisiaj jest kierownikiem i odpowiada za glazurowanie produktów.
Kiang Aitao mieszka w pobliskiej wiosce wraz z mężem i dwójką dzieci.

PH176692
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Połączenie współczesnego tajskiego wzornictwa z tradycyjnym rzemiosłem 
to motyw przewodni studia THINKK. Ręczne wykonanie podkreślają 
odciski palców pozostawione na powierzchni mis, wazonu i półmiska.
LOKALT miska 79,99 Ø15, W12 cm. 

PH176661
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<Brak przecinającego łącza>PH176662

LOKALT miska 79,99 Ø15, W12 cm. 

W Tajlandii na znak szacunku 
prezenty oferuje się i przyjmuje 
obiema rękami. Dwa uchwyty  
na ceramice LOKALT odzwierciedlają 
tę tradycję.
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PH176659

Przy tworzeniu kolekcji LOKALT, studio projektowe THINKK współpracowało 
z lokalnymi rzemieślnikami z Doi Tung w Tajlandii Północnej. Oni z kolei są 
zatrudniani przez Doi Tung DP – przedsiębiorstwo społeczne i wieloletniego 
partnera IKEA, który tworzy miejsca pracy dla rdzennej ludności w Tajlandii 
Północnej. Dowiedz się więcej o Doi Tung DP na stronie 29.

LOKALT wazon 99,99

PH176644
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PH176655

LOKALT miska 59,99  
Ø13 W5,5 cm
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PH176658

Ceramika LOKALT to dzieło duetu projektantów Ploypan Theerachai i Decha 
Archjananun. Naczynia celebrują tradycyjne tajskie rzemiosło oraz sposób 
serwowania potraw, dodając im szczypty nowoczesności.

LOKALT seria. Wazon 99,99 Miska 79,99 Ø15, W12 cm. Miska 59,99 Ø13, W5,5 cm.  
Półmisek 99,99

PH176656
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MARIA O’BRIAN  
<Brak przecinającego łącza>

Liderka kreatywna

Jak wybierałaś projektantów do pracy nad kolekcją LOKALT?

Szukałam osób, które stosują nowoczesne środki wyrazu, ponieważ  
chciałam pokazać, że rękodzieło nie musi wyglądać tradycyjnie 
ani staroświecko. Może natomiast być nowoczesne, a nawet 
awangardowe. Dodatkowo poszukiwałam projektantów otwartych 
na współpracę i wrażliwych na los drugiego człowieka, którzy 
chcieliby być częścią naszego projektu, jakim jest poprawa 
warunków życia rzemieślników pochodzących z miejsc, w których 
trudno o godziwą pracę.

W jaki sposób współpracujesz z rzemieślnikami?

Jest to proces ciągły. Zaczynamy od przedstawienia pomysłu i razem  
z rzemieślnikami sprawdzamy, co jesteśmy w stanie stworzyć. 
Zasady współpracy pomiędzy różnymi projektantami oraz 
rzemieślnikami są wypracowywane już w fazie tworzenia prototypu. 
Na przykład, razem z Akankshą Deo wysłałyśmy przed spotkaniem 
naszemu dostawcy wstępne pomysły na dywany, które chciałyśmy 
stworzyć. Kiedy po raz pierwszy wspólnie odwiedziłyśmy fabrykę, 
rzemieślnicy podsunęli nam wiele nowych rozwiązań. Ostatecznie 
opracowałyśmy kilka zupełnie innych projektów w oparciu  
o pokazane przez nich techniki.

Jakie są plusy współpracy z przedsiębiorcami społecznymi?

Ta współpraca daje mi i mojemu zespołowi bardzo wyraźny i konkretny  
cel. Jako duża firma, współpracując z przedsiębiorstwami społecznymi,  
możemy pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy na obszarach,  
w których są one najbardziej potrzebne. Ponadto uczymy się bardzo  
dużo o rzemiośle i kulturze oraz o tym, jakie możliwości i ograniczenia  
musimy brać pod uwagę, kiedy za każdym szwem stoją ludzie.

Maria O’Brian mieszka w Malmö, w Szwecji i pracuje dla IKEA od 2015 roku.
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Jaka idea stoi za działalnością Industree?

Indyjskie przedsiębiorstwo społeczne Industree daje kobietom  
z terenów wiejskich miejsce pracy, w którym wykorzystują swoje 
rzemieślnicze umiejętności – przekształcanie kory bananowca  
w bajeczne kosze, dywany i wiele innych przedmiotów.

Jaki jest udział IKEA w tym projekcie?

IKEA, będąc długoletnim partnerem przedsiębiorstw społecznych, 
przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, a także walczy  
z podstawowymi przyczynami ubóstwa.

Jakie są rezultaty Waszej pracy – co udało się osiągnąć do tej 
pory?

Do tej pory nasza współpraca zaowocowała powstaniem siedmiu 
kolekcji, które były sprzedawane w sklepach w Europie, Japonii  
i Korei, a w planach są kolejne. Przy kolekcji LOKALT pracowało  
aż 700 rzemieślników.

Czym jest Jordan River Foundation?

Jordania – kraj o wysokiej stopie bezrobocia, liczący zaledwie 
9 milionów mieszkańców – wzięła na siebie ogromną 
odpowiedzialność, przyjmując wielu uchodźców z regionu. Jordan 
River Foundation (JRF) to organizacja non-profit, która działa 
aktywnie, aby stawić czoła istniejącemu kryzysowi.

Jaka idea kryje się za współpracą IKEA i JRF?

Współpraca IKEA i JRF ma na celu stworzenie miejsc pracy  
dla jordańskich kobiet i uchodźczyń oraz przyczynienie się  
do integracji w regionie wstrząsanym konfliktami. Jednocześnie 
JRF tworzy produkty, które poprzez swoje wzornictwo reprezentują  
odwagę i wspólne wizje.

Ile nowych miejsc pracy powstało do tej pory?

Pod koniec 2020 roku dzięki współpracy IKEA i JRF istniało już 250 
dodatkowych miejsc pracy i od tamtej pory liczba ta ciągle rośnie.

Dlaczego IKEA współpracuje z Doi Tung DP?

Współpraca IKEA z Doi Tung DP zaowocowała powstaniem mnóstwa 
unikalnych, ręcznie robionych produktów sprzedawanych  
w sklepach IKEA na całym świecie. Jednocześnie powstało wiele 
miejsc pracy dla mieszkańców terenów wiejskich w północnej 
Tajlandii.

Jaka historia wiąże się z Doi Tung DP?

Przedsiębiorstwo Doi Tung DP zostało założone w 1988 roku  
na skraju Złotego Trójkąta – regionu słynącego z uprawy opium, 
który graniczy z Birmą, Laosem i Tajlandią. Misją Doi Tung DP  
było przywrócenie naturalnych lasów zniszczonych przez produkcję  
opium oraz poprawa opieki zdrowotnej i edukacji dla mieszkańców 
regionu.

Do ilu ludzi udało się do tej pory dotrzeć?

Dzięki tej inicjatywie sytuacja ekonomiczna ponad 1700 gospodarstw  
domowych, czyli prawie 11 000 osób w 29 wsiach, jest obecnie 
lepsza i stabilniejsza.

Kolekcja LOKALT nie powstałaby bez naszych lokalnych partnerów: 
Jordan River Foundation, Doi Tung DP, Industree i Diamond. 
Postanowiliśmy dowiedzieć się nieco więcej o trzech z nich.

JRF.
INDUSTREE.
DOI TUNG.
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LOKALT pled 249,-
100% bawełna. Projekt: Tania 
Haddad. S120×D160 cm.  
Biały/wielobarwny. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Jordan River Foundation  
w Ammanie 004.887.17

LOKALT wałek 119,-
Pokrycie: 75% wełna, 25% 
bawełna. Projekt: Akanksha 
Deo. Ø20, D58 cm. Zielony. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Diamond w Indiach 
804.668.58

LOKALT dywan 229,-
100% wełna. Projekt: Akanksha 
Deo. S80×D150 cm. Naturalny/
czarny. Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Diamond w Indiach 604.887.19

LOKALT dywan 999,-
100% wełna. Projekt: Akanksha 
Deo. S170×D240 cm.  
Naturalny/wielobarwny. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Diamond w Indiach 804.887.18

LOKALT poszewka 69,99
60% wełna, 40% bawełna. 
Projekt: Akanksha Deo. 
D50×S50 cm. Naturalny/
zielony. Wyprodukowano 
przez przedsiębiorstwo 
społeczne Diamond w Indiach 
704.887.14

LOKALT poszewka 69,99
100% poliester. Projekt: 
Akanksha Deo. D50×S50 cm.  
Naturalny/liliowy. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Diamond w Indiach 104.887.26

LOKALT poszewka 79,99
100% bawełna. Projekt:  
Tania Haddad. D50×S50 cm.  
Biało-różowy. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Jordan River Foundation  
w Ammanie 304.887.25

LOKALT poszewka 79,99
100% bawełna. Projekt:  
Tania Haddad. D50×S50 cm. 
Biało-żółty. Wyprodukowano 
przez przedsiębiorstwo 
społeczne Jordan River 
Foundation w Ammanie 
204.887.16

LOKALT poszewka 89,99
100% bawełna. Projekt:  
Tania Haddad. D65×S40 cm. 
Biało-liliowy. Wyprodukowano 
przez przedsiębiorstwo 
społeczne Jordan River 
Foundation w Ammanie 
505.242.37

PE810843 PE810845 PE810847 PE810861 PE810840 PE810842 PE810865 PE810856 PE810857

Asortyment

LOKALT dywan 899,-
100% wełna. Projekt: 
Akanksha Deo. S133×D195 
cm. Naturalny/czarny. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Diamond w Indiach 804.887.23

PE810855

LOKALT wazon 99,99
Kamionka. Kolorowe szkliwo. 
Projekt: THINKK Studio. Ø18, 
W21 cm. Beżowy/czarny. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Doi Tung DP w Północnej 
Tajlandi 504.887.53

PE810858

LOKALT miska 59,99
Kamionka. Kolorowe szkliwo. 
Projekt: THINKK Studio. 
Ø13, W5,5 cm. Czarny. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Doi Tung DP w Północnej 
Tajlandi 804.887.56

PE810862

LOKALT miska 79,99
Kamionka. Kolorowe szkliwo. 
Projekt: THINKK Studio. 
Ø15, W12 cm. Beżowy/biały. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Doi Tung DP w Północnej 
Tajlandi 004.887.55

PE810859

LOKALT półmisek 99,99
Kamionka. Kolorowe szkliwo. 
Projekt: THINKK Studio. 
Ø25, W4,5 cm. Niebieski. 
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Doi Tung DP w Północnej 
Tajlandi 604.887.57

PE810860

LOKALT klosz lampy 129,-
Lakierowane bezbarwnie 
włókna bananowe. Projekt: 
Akanksha Deo. Ø44, W25 cm.  
Wyprodukowano przez 
przedsiębiorstwo społeczne 
Industree w Indiach 104.887.31

PE810854

LOKALT kosz 29,99
Lakierowane bezbarwnie 
włókna bananowe. Ø32, 
W10 cm. Wyprodukowano 
przez przedsiębiorstwo 
społeczne Industree w Indiach 
904.887.27

PE810850

LOKALT kosz 29,99
Lakierowane bezbarwnie 
włókna bananowe. Ø20, 
W12 cm. Wyprodukowano 
przez przedsiębiorstwo 
społeczne Industree w Indiach 
304.887.30

PE810849
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Kontakt
Małgorzata Jezierska  
Commercial PR & Communication Business Partner 
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com

Zdjęcia 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


