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KOLEKCJA,  
KTÓRA OZNAJMIA 
„OTO JESTEM”
KARISMATISK to śmiała, niezwykła kolekcja  
limitowana, dzięki której twój dom odzwierciedli 
to, kim jesteś. Kolekcja powstała we współpracy  
z kultową brytyjską projektantką mody i tekstyliów  
Zandrą Rhodes i była inspirowana odważnymi 
nadrukami oraz jaskrawą paletą kolorów.  
Każdy produkt emanuje charakterem i charyzmą.

Zgodnie z intencją Zandry, kolekcja KARISMATISK 
jest swoistym manifestem na rzecz odważnego 
wyrażania siebie w domu. Rewelacyjne wzory  
i żywe barwy sprawiają, że tych akcesoriów  
nie sposób nie zauważyć. Podobnie jak Zandra 
zdają się oznajmiać „oto jestem”!
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KARISMATISK
poszewka  
D50×S50 cm

34,99
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Jedyna w swoim rodzaju 
ikona mody
Znana ze swoich odważnych 
nadruków i żywych barw,  
Zandra Rhodes od ponad pięciu 
dekad jest rewolucyjną siłą  
w świecie mody oraz tekstyliów.

„Moje podejście  
do mody zawsze było 
bardzo indywidualne”.
Zandra Rhodes

Po ukończeniu Royal College of Art  
na kierunku projektowanie 
tekstyliów w latach 60. XX wieku,  
Zandra prowadziła butik odzieżowy  
w Londynie.

W 1969 roku stworzyła swoją 
debiutancką kolekcję i zdobyła 
międzynarodową sławę po tym,  
jak hollywoodzka aktorka  
Natalie Wood pokazała się  
w zaprojektowanych przez nią 
strojach w amerykańskim Vogue.

Zandra Rhodes zdobyła liczne 
wyróżnienia za swój wybitny wkład 
w branżę mody. Współpracowała  
z Valentino, a w 2003 roku założyła 
Londyńskie Muzeum Mody  
i Tekstyliów. Ubierała wszystkich 
- od księżnej Diany po Dianę Ross, 
Kylie Minogue, Debbie Harry, Paris 
Hilton, czy Freddiego Mercury.

Błyskawicznie rozpoznawalna  
z szokującymi różowymi włosami 
i charakterystycznym niebieskim 
cieniem do powiek, Zandra Rhodes 
jest prawdziwą pionierką oraz 
jedyną w swoim rodzaju ikoną mody.
Swoją kolekcję opisuje jako 
„funkcjonalną, fantastyczną” i jest 
bardzo dumna, że mogła nad nią 
pracować razem z IKEA.

KARISMATISK
poszewka  
D65×S40 cm

59,99
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Dwie projektantki,  
dwa pokolenia  
i jedna kolekcja
W przypadku kolekcji KARISMATISK 
Zandra Rhodes współpracowała  
z projektantką IKEA, Paulin Machado.
Podobnie jak Zandra, Paulin ma 
obsesję na punkcie kolorów i wzorów.

Paulin ukończyła Szwedzką Szkołę 
Tekstyliów na Uniwersytecie Borås 
i współpracuje z IKEA od dziewięciu 
lat, z czego cztery lata spędziła 
w Indiach. Kieruje się zasadą 
demokratycznego wzornictwa 
IKEA, która mówi, że dobrej jakości 
produkty mogą być dostępne 
cenowo dla wielu ludzi. 

To przekonanie stało się inspiracją 
dla jej projektów w ramach kolekcji.
Zandra i Paulin wspólnie stworzyły 
okazałą serię, którą wyróżniają 
żywe odcienie i odważne detale.

Współpraca okazała się naturalną 
wymianą pomysłów pomiędzy 
Zandrą i Paulin, Londynem i Älmhult.  
I oczywiście było też dużo zabawy.

KARISMATISK
pudełko, składane

14,99

KARISMATISK
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KARISMATISK
poszewka  
D50×S50 cm

19,99

„Myślę, że mieszkanie 
wśród tych wszystkich 
rzeczy to ogromna frajda 
– to nowe, intensywne 
doświadczenie”.   
Zandra Rhodes

KARISMATISK
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KARISMATISK
pled

179,-

Zainspirowana odważnym  
podejściem Zandry Rhodes do 
życia i stylu linia KARISMATISK 
jest swoistym manifestem  
na rzecz śmiałego wyrażania 
siebie w domu.

KARISMATISK
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KARISMATISK
vase

€000

Bądź sobą, a inni podążą     
           twoim śladem

„Nie martw się tym, co myślą o tobie 
inni” to życiowe motto Zandry Rhodes.
KARISMATISK to zaproszenie zuchwa-
łości do domu i pochwalenia się swoją 
osobowością. Chodzi o wyrażenie tego, 
kim jesteś poprzez kolory, nadruki  
i ciekawe przedmioty, które mówią 
„oto jestem”!

KARISMATISK to pochwała indywidu-
alności, a produkty z tej serii są zapro-
jektowane z myślą o dobrej zabawie.
Łącz i zestawiaj poduszki oraz tekstylia 
w dowolny sposób, a wazony ustawiaj 
razem lub osobno.

„To rodzaj kolekcji, z której ludzie 
mogą wybrać tylko jeden lub więcej 
elementów, które ożywią ich życie”, 
mówi Zandra. Chodzi o zabawę  
fakturami i wzorami, kontrastowanie 
kolorów oraz wprowadzanie do domu 
nietuzinkowych przedmiotów.

KARISMATISK
pudełko, 2 szt.

59,99

KARISMATISK
dywan z krótkim  
włosiem, S80×D150 cm

69,99

KARISTMATISK łączy energię i urok 
Zandry Rhodes; bądź śmiały  
i odważny, dumny z tego, kim jesteś.
Bądź jak Zandra i wyznaczaj trendy.
Cytując Zandrę, „Bądź sobą, a inni  
podążą twoim śladem”.

KARISMATISK
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KARISMATISK
wazon

129,-

„KARISMATISK to wręcz 
idealna nazwa dla kolekcji, 
która wyróżnia się 
charakterem  
i dynamizmem”. 
Zandra Rhodes

KARISMATISK
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Nie istnieje coś takiego,  
jak nadmiar kolorów lub wzorów 
Zapomnij o haśle „mniej znaczy więcej”. 
U Zandry króluje zasada „więcej 
znaczy więcej”, zwłaszcza jeśli chodzi 
o kolory i nadruki! Właściwie nawet 
imię projektantki jest synonimem 
tęczowych odcieni i wyszukanych 
wzorów.

„Wspaniale jest zatoczyć 
koło i robić nadruki  
do domu. Właściwie 
wracamy do wystroju 
wnętrz”.
Zandra Rhodes

Sercem kolekcji KARISMATISK są 
przyciągające wzrok nadruki.
Chociaż każdy z nich został oryginalnie 
opracowany dla IKEA, wiele motywów, 
takich jak ostrokątne gwiazdy 
czy zabawne zawijasy, zostało 
zapożyczonych z imponującego, 
wcześniejszego dorobku Zandry 
Rhodes.

Kwiatowe wzory to kombinacja 
różnych florystycznych form, które 
przewijały się we wcześniejszych 
projektach Zandry. Detale, takie jak 
plisy czy tasiemki nawiązują do jej 
romantycznych sukienek i dodają 
odrobinę modowego szyku.

Kolekcję ożywia intensywna paleta 
odcieni połyskującego złota, 
ciepłych różów i szkarłatu, a także 
królewskiej purpury i kobaltowego 
błękitu.

„Odkryłam, że ludzie bardzo boją się 
kolorów, a dla mnie to one ożywiają 
wnętrza”, mówi Zandra.
 

KARISMATISK
tkanina

129,-

KARISMATISK
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Akcesoria domowe, które są 
jednocześnie funkcjonalne 
ORAZ fantastyczne
Chociaż Zandra ma obsesję na punkcie 
ekstrawaganckich nadruków i kolorów, 
jej projekty są zawsze praktyczne.
Każdy z nich spełnia jakieś zadanie.
Zandra tworzy takie produkty, których 
używa się z prawdziwą przyjemnością 
każdego dnia.

„Kiedy projektuję,  
zawsze zadaję sobie 
pytanie, czy sama  
bym tego używała?”
Zandra Rhodes
Kolekcja KARISMATISK jest doskona-
łym przykładem Demokratycznego 
Wzornictwa IKEA, ponieważ została 
stworzona z myślą o formie, funkcjo-
nalności, jakości, zrównoważonym 
rozwoju i niskiej cenie.

To atrakcyjne artykuły odpowiada-
jące na codzienne potrzeby w przy-
stępnych cenach. Wszędzie, gdzie  
to możliwe, wykorzystywane są 
materiały pochodzące z recyklingu 
– ze świadomością, że mniej znaczy 
więcej.

„Wszystko musi nadawać się do 
użytku”, mówi Zandra. „Projektując 
musimy też uwzględnić kwestie 
środowiskowe i ekonomiczne. 
Przekonania IKEA w tym zakresie  
są zbieżne z naszymi”.

Kolekcja KARISMATISK jest nie tylko 
fantastyczna, ale też funkcjonalna!
To seria, która sprawdzi się  
w każdym domu, wnosząc nowe 
pokłady blasku i radości.

KARISMATISK
ścianka działowa

199,-/szt.

KARISMATISK
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KARISMATISK
vase

€000
Projektując, Zandra zawsze zadaje 
sobie pytanie: „Czy ten projekt 
przyprawia mnie o mocniejsze bicie 
serca? Czy mnie uszczęśliwia i wnosi 
jakąś wartość do mojego życia?”.
To, co wyróżnia tę kolekcję,  
to efektowne wzornictwo – każdy 
produkt ma swoją historię i każdy  
z nich wnosi coś wyjątkowego  
do twojego życia.

KARISMATISK
świeczniki na 
tealighty, 2 szt.

39,99

Wzornictwo, które przyprawia  
o mocniejsze bicie serca

„Myślę, że mieszkanie 
wśród tych wszystkich 
rzeczy to ogromna frajda 
– to nowe, intensywne 
doświadczenie”.
Zandra Rhodes

Metalowy świecznik KARISMATISK 
znakomicie wpisuje się w tę filozofię.
Jego niezwykłe karbowane 

krawędzie inspirowane są biżuterią 
i kołnierzykami sukienek Zandry, 
dodając modnego charakteru stołowi, 
kominkowi, szafce nocnej, stolikowi 
kawowemu, czemu tylko zechcesz!
Tak jak inne przedmioty z tej kolekcji,  
akcesoria do świec stanowią doskonały  
przykład współpracy Zandry i Paulin, 
owocującej wyjątkowymi projektami.

„Kiedy przyjechaliśmy do Szwecji, 
przywieźliśmy różne plisowane 
elementy”, wyjaśnia Zandra.
„To było magiczne, ponieważ Paulin 
od razu wiedziała, co można zrobić 
– wymyśliłyśmy, jak [plisy] można 
praktycznie zmienić w produkty  
dla klientów IKEA”.

Paulin dodaje: „Zandra przywiozła 
mnóstwo biżuterii wykonanej 
z karbowanego metalu i fantastyczne 
plisowane kołnierzyki, i od tego 
wszystko się zaczęło. Trochę 
zaszalałyśmy!”.

KARISMATISK
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Niedopasowane  
będzie do siebie  
pasować.
Zandra uwielbia łączyć oraz zestawiać różne przedmioty, 
faktury, wzory i kolory. „Rzeczy w moim życiu i domu  
nie muszą do siebie pasować! Niedopasowane będzie  
do siebie pasować!” mówi Zandra. Kolekcja KARISMATISK 
hołduje temu przekonaniu, zachęcając do bawienia się 
urządzaniem wnętrz i celebrowania wszystkich drobnych 
rzeczy, które sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś.

Jeśli chcesz wnieść do swojego domu nieco entuzjazmu, 
z jakim Zandra łączy różne elementy, wykorzystaj  
wazony KARISMATISK ze szkła dmuchanego.
Zestawione razem, te niepowtarzalne wazony  
w kontrastujących odcieniach cukierkowego  
różu tworzą kształt litery „Z”. Mogą również stać  
samodzielnie, gdziekolwiek i jakkolwiek zechcesz.
Mówi się, że różnorodność nadaje życiu smaku,  
a kolekcja KARISMATISK może być tego dowodem.

KARISMATISK
wazon, 2 szt.

79,99

KARISMATISK
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Zawsze możesz widzieć świat 
w jasnych barwach - na wiele 
różnych sposobów!
W kolekcji KARISMATISK liczy się radość z urządzania  
domu i przepełnienie przestrzeni optymizmem. 

KARISMATISK
klosz lampy

99,99

„Baw się dobrze!  Życie jest zbyt krótkie!”
Zandra Rhodes

Zandra ma pogodne usposobienie – „Baw się dobrze!
Życie jest zbyt krótkie!” to jedno z jej ulubionych haseł  
– co odzwierciedlają jej projekty. Nawet odrobina koloru  
lub wzoru w domu może pozytywnie wpłynąć na nasz  
nastrój i poczucie własnej wartości. Moc pozytywnego 
wnętrza!

KARISMATISK
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KARISMATISK
klosz lampy

79,99

Akcesoria do domu, 
które mówią   
„oto jestem”!

KARISMATISK
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FRAKTA  
po metamorfozie Zandry
Kolekcja KARISMATISK opiera się na 
wykorzystaniu tętniącego życiem stylu 
Zandry Rhodes w kontekście domu IKEA,  
a także połączeniu mody i funkcjonalności.

Jeden z kluczowych pomysłów na to, jak 
to osiągnąć zrodził się podczas pierwszego 
wspólnego warsztatu Zandry i Paulin  
w Älmhult. Co może się kojarzyć bardziej  
z „IKEA” niż niebieska torba FRAKTA? 
Poddajmy ją więc niezwykłej 
metamorfozie Zandry Rhodes.

W tej kolekcji spotykają się dwie ikony.
Zachowując swój oryginalny materiał, 
FRAKTA zyskała przyciągające wzrok 
falbanki w ekstrawaganckim, różowym 
kolorze. To idealna synergia IKEA i Zandry 
Rhodes. 

„Rezultat jest ciekawy, ale nadal 
praktyczny, a różowy kolor nie pozostawia 
wątpliwości, że Zandra maczała w tym 
palce!”, mówi artystka o swojej wersji 
torby FRAKTA. „Jest niezwykle praktyczna  
i wyjątkowa!”

„Torba FRAKTA to symbol  
IKEA! Nie mogło jej  
zabraknąć w kolekcji 
KARISMATISK, a okazja 
do zaprezentowania 
własnego spojrzenia 
na tak rozpoznawalny 
i charakterystyczny 
produkt była dla mnie 
emocjonująca”.
Zandra Rhodes

KARISMATISK
torba

12,99

KARISMATISK
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Lustro, które odzwierciedla 
to, kim jesteś
Wszyscy znają kultowe lustro IKEA 
KRABB w kształcie fali, więc Zandra 
postanowiła nadać temu klasykowi 
swój własny styl. Lustro ścienne 
KARISMATISK ze szkicem kobiecej 
twarzy z pewnością przykuje 
uwagę!

Rysunek zawsze był istotnym 
elementem pracy Zandry, więc  
nie mogło go tu również zabraknąć.
Projektantka zawsze nosi ze sobą  
szkicownik, zapisując wszystko, 
co widzi w formie wizualnego 
pamiętnika. „Uważam, że rysowanie  
bardziej zapada w pamięć niż 
robienie zdjęć”, wyjaśnia.
„Myślę, że moje rysunki nadają 
projektom bardzo osobistego styul, 
dzięki czemu są inne niż wszystkie”.
Sam malunek bazuje na motywie 
stylizowanej twarzy, którą Zandra 
rysuje od lat 70. XX wieku.

Szkice te, nazwane przez Zandrę 
„The Lady Heads”, od dziesięcioleci 
stanowią filar jej kolekcji modowych  
(m.in. kolekcji jesień/zima 1978, 
„The Painted Lady Collection”, 
która obejmowała The Lady Heads 
widoczne na filcowych płaszczach 
zdobionych sztucznymi diamentami 
i dekoracyjnymi przeszyciami).

„Lubię myśleć , że są rozpoznawal-
nym elementem marki Zandra  
Rhodes!”, mówi o ich znaczeniu  
w swoim dorobku. Szkic na lustrze 
KARISMATISK dodaje odrobinę mo-
dowej dramaturgii do przedmiotu 
codziennego użytku. Zamiast  
obrazu na ścianie, czemu nie  
powiesić dzieła sztuki użytkowej!

„Skąd mielibyśmy 
wiedzieć, jak wspaniale 
wyglądają nasze  
kreacje bez lustra?  
A czy jest lepszy sposób, 
żeby nadać mu nowy 
wymiar niż akwaforta 
Lady Head? Nie mogę 
się już doczekać tych 
wszystkich lustrzanych 
selfie, również z moimi 
projektami! Ale emocje!” 
Zandra Rhodes

KARISMATISK
lustro

59,99

KARISMATISK
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Sztuka u twoich stóp
Kwiaty rozkwitały w projektach  
Zandry od pierwszych dni jej kariery.
Dlaczego więc kolekcja KARISMATISK 
miałaby być inna? W ramach serii,  
Zandra i zespół IKEA stworzyli flory-
styczne wzory na podłogę za pomocą 
zestawu trzech ręcznie wykonanych 
dywanów w kształcie kwiatów i liści.
Zainspirowane ręcznie malowanymi 
kwiatami Zandry, te miękkie akcesoria 
uosabiają ducha kolekcji KARISMATISK 
– zachwycają kolorem i charakterem.

„Na jeden z pierwszych warsztatów  
z Zandrą i jej zespołem, z londyńskiego 
studia przywieziono do Älmhult duże, 
kolorowe, ręcznie wykonane rysunki 
kwiatów”, mówi Luis Gomez Barquin, 
Product Design Developer w IKEA.
„Byliśmy pod ogromnym wrażeniem 
i chcieliśmy zobaczyć, jak te kwiaty 
przeobrażą się w części modułowego 
dywanu”.

Podstawową i charakterystyczną  
zasadą tej kolekcji jest dowolne  
łączenie, dopasowywanie  
i zestawianie różnych elementów.
Połączenie trzech różnych kształtów 
sprawia, że dywany są idealnym 
uzupełnieniem wystroju. 
Są funkcjonalne i zabawne – można 
je układać na różne sposoby.

Oczywiście, jak wszystkie inne  
produkty KARISMATISK, dywany 
zwracają uwagę. Wykonane z ręcznie  
tuftowanej wełny o różnych rodzajach 
przędzy, wysokości włosa i kolorach, 
te miłe w dotyku dywany wniosą  
do twojej przestrzeni nie tylko ciepło 
i miękkość, ale też mocny akcent.
Podobnie jak w przypadku wszystkich 
ręcznie robionych dywanów IKEA, 
dywany KARISMATISK są produko-
wane w sposób etycznie i społecznie 
pozytywny.

KARISMATISK
dywan, 3 szt.

449,-

KARISMATISK
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Wystrój domu
Najwcześniejsze wspomnienia Zandry 
związane z krawiectwem to szycie 
sukienek dla jej lalki z dzieciństwa, 
Jacqueline. Po ukończeniu szkoły 
studiowała projektowanie tekstyliów 
do wnętrz, jednak kiedy jej tkaniny 
uznano za zbyt krzykliwe, przeszła  
na projektowanie ubrań. Projekty 
Zandry stworzone dla IKEA są więc 
tym bardziej wyjątkowe, że oznaczają 
powrót do miejsca, w którym wszystko 
się zaczęło.
 
Włączenie tkanin do kolekcji sprawia, 
że KARISMATISK uwypukla dorobek 
Zandry jako projektantki tekstyliów.
Wzorzyste materiały, dostępne  
w dwóch wersjach kolorystycznych 
– różowo-niebieskiej oraz ciemno 
i jasnoróżowej, sprawią, że twoje 
domowe projekty krawieckie będą 
jeszcze lepsze. Wykonane z bawełny 
oraz poliestru z recyklingu świetnie  
się sprawdzą w każdej sytuacji.

KARISMATISK
tkanina, 2 szt.

149,-

„To praktyczne podejście jest bardzo 
wyjątkowe i funkcjonalne”, wyjaśnia 
Zandra. Wstępnie przyciętych tkanin 
można używać w dowolny sposób,  
a dodatkowo można skorzystać  
z gotowego szablonu na kaftan.

„Wykorzystuję kaftany w wielu moich 
projektach. Uwielbiam to, jak miękko 
otulają ciało, zapewniając wygodę  
i nieskrępowane ruchy”, mówi Zandra.
Wykrój jest bardzo prosty do wyko-
nania dzięki dwóm bocznym szwom, 
rąbkowi i otworowi na szyję.
„To łatwe i przyjemne zadanie  
dla każdego!” wyjaśnia Zandra.
„Nie mogę przestać myśleć, jak pięknie 
będzie się prezentować wśród innych 
produktów z kolekcji KARISMATISK!”

KARISMATISK
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„Wspaniale jest wrócić do miejsca, 
w którym zaczęła się moja kariera, 
projektując nadruki do wnętrz!

Zandra Rhodes

KARISMATISK
tkanina, 2 szt.

149,-

KARISMATISK
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Jak się współpracowało z IKEA przy kolekcji KARISMATISK?
Cóż, to była niesamowita przygoda. Z praktycznego punktu widzenia, ciekawa była próba 
zaproszenia wielu ludzi do niezwykłego świata kolorów Zandry Rhodes. Odbyliśmy kilka 
cudownych spotkań z IKEA w moim domu, przyglądając się wszystkiemu i zastanawiając,  
jaka część mnie powinna znaleźć się w tej kolekcji.

Co cię inspirowało na początku tej wspólnej drogi?
Świetnie się bawiliśmy patrząc na moje wcześniejsze projekty z pokazów mody, takie jak 
plisowane metalowe kolczyki lub plisy wokół płaszczy. Przekształciliśmy je w fantastyczne 
spiralne przedmioty, które finalnie zmieniły się w pudełka, których można użyć w domu.
Przyglądaliśmy się detalom na sukienkach i zmienialiśmy je w detale poduszek i innych 
akcesoriów do domu.

Twoje projekty są pełne jaskrawych kolorów i intensywnych wzorów.
Co twoim zdaniem wnoszą do domu?
Odkryłam, że ludzie bardzo boją się kolorów, a dla mnie to one ożywiają wnętrza. Nie mogę się 
już doczekać, jak zobaczę jedną z tych ślicznych kołder na moim łóżku albo pójdę do łazienki  
i stanę z przyjemnością na pięknym liściu. Myślę, że mieszkanie wśród tych wszystkich rzeczy 
daje ogromną radość – to nowe, intensywne doświadczenie.

Jak opisałabyś swoje podejście do mody?
Myślę, że moje podejście zawsze było bardzo indywidualne. W świecie mody czasami jesteś  
na fali, czasami nie! Zaczęłam projektować, bo jako projektantka tekstyliów nie byłam w stanie 
sprzedać moich nadruków. Przerzuciłam się więc na szycie ubrań, by tam wykorzystać swoje 
projekty. Wspaniale jest wrócić do miejsca, w którym zaczęła się moja kariera, projektując 
nadruki do wnętrz! Wszystko zatacza koło!

Czy masz swoje motto w temacie stylu?
Kiedy projektuję, zawsze zadaję sobie pytanie, czy sama bym tego używała. Jeśli patrząc na coś 
myślisz, że sam byś tego nie nosił lub nie używał, to jak możesz zakładać, że ktoś inny będzie 
tym zainteresowany? Ta kolekcja działa tak, że jeśli na przykład położysz jeden z dywanów 
na podłodze, wszyscy powiedzą „Też taki chcę”! O takie reakcje nam właśnie chodzi, a także 
o to, żeby uszczęśliwiać ludzi, tak by mogli stawiać czoła codzienności. Zawsze mamy jakieś 
problemy, ale niektóre nieco bledną, jeśli czujesz się dobrze w swoim domu. 

Jak postrzegałaś IKEA przed rozpoczęciem współpracy i czy coś się zmieniło w międzyczasie?
Kiedy zaproponowano mi udział we wspaniałych targach Formex w Sztokholmie w 2019 roku,  
powiedziałam, że bardzo bym chciała projektować dla IKEA. Darzę markę prawdziwym 
podziwem i uważam, że to niesamowita organizacja. Podczas studiów w Royal College of Art, 
wszyscy najlepsi studenci zawsze trafiali do pracy właśnie tam. Im więcej wiem o tym,  
jak działa IKEA i o samej organizacji, tym bardziej jestem dumna, że stanowię jej małą część.

IKEA i Zandra Rhodes:
„Wspaniała przygoda” 
Rozmowa z Zandrą Rhodes

KARISMATISK
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„Moim faworytem jest 
poduszka w kształcie 
półksiężyca, która  
wygląda jak pierożek.
Widać tu rękę Zandry.” 
Paulin Machado,  
projektantka IKEA 

KARISMATISK
poduszka, D58×S31 cm

99,99

KARISMATISK
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„Bardzo miło  
współpracuje się z kimś,  
kto ma świetną intuicję”
Rozmowa z projektantką Paulin Machado  

Jakie wiązałaś nadzieje z KARISMATISK na początku współpracy z Zandrą Rhodes?
Przed rozpoczęciem kolekcji, wiedziałam, że muszę trzymać się wytycznych IKEA, że kolekcja 
musi być funkcjonalna. Ale z Zandrą poszło jak z płatka, bo ma takie samo nastawienie.

Zaczęło się od wizyty w domu Zandry – co cię tam zainspirowało?
Znasz dom Zandry? Samo przejście przez cały dom zajmuje godziny – wszędzie są kolory i różne 
rzeczy! W pewnym momencie zaintrygowały mnie ogromne kawałki gliny, które dostała  
od różnych przyjaciół i artystów. Ma bardzo wielu przyjaciół ze świata sztuki oraz wzornictwa,  
i kolekcjonuje ich prace – myślę, że to całkiem miłe. 

Każdy przedmiot u Zandry ma swoją historię. Mówi: „Dostałam to z Meksyku” albo „To dzieło 
mojej przyjaciółki” – za każdym przedmiotem kryje się jakaś historia. Uwielbia też rośliny  
– to naprawdę fajne, że ma ich tak wiele, zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Są bardzo duże,  
a gałęzie wiszą dosłownie wszędzie. Na podłodze leży wykładzina z zaprojektowanym przez nią 
wzorem, co też jest super!

Dlaczego KARISMATISK – co oznacza dla ciebie nazwa kolekcji?
Dla mnie to coś otwartego i przystępnego, emanującego radością. Zawsze pociągają nas ludzie 
lub rzeczy z charyzmą. Myślę, że „charyzmatyczny” to bardzo pozytywne słowo na opisanie kogoś. 

Jaki jest twój ulubiony produkt w kolekcji? 
Moim faworytem jest poduszka w kształcie półksiężyca, która wygląda jak pierożek.
Widać tu rękę Zandry. Bo przecież co można zrobić z poduszką? To tylko kwadratowy  
kawałek materiału. Jednak w przypadku Zandry, dostajemy trochę więcej – poduszkę,  
jakiej nikt wcześniej nie widział. Nieco retro, a jednocześnie w nowym wydaniu, typowym  
dla tej projektantki. Podobne poduszki ma w swoim domu i fajnie, że mogła wnieść  
do kolekcji coś, co otacza ją na co dzień. Satynowa tkanina też jest bardzo w stylu Zandry. 
 
Jak ci się pracowało z Zandrą Rhodes – czego się od niej nauczyłaś?
Zandra jest zaprzeczeniem diwy. Jest bardzo skromna i umie pracować w zespole.
Zawsze gotowa, by coś dopracować czy przeprojektować. Miło pracować z kimś, kto wie,  
czego chce – od razu mówi „tak” lub „nie”. Wspaniale jest mieć obok siebie kogoś, kto potrafi 
poprowadzić zespół i jednocześnie być jego integralną częścią; kogoś, to mówi „To jest moje 
zdanie, a co wy o tym sądzicie?”. Zandra tworzy wokół siebie swobodną atmosferę i ludzie  
czują się przy niej dobrze. Wydawało się, że ona i jej zespół są niemal częścią IKEA.

KARISMATISK
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Dlaczego rzeczy  
nie miałyby być  
zarówno funkcjonalne 
ORAZ fantastyczne?

01 02 03

0706

Jeśli na początku  
ci się nie uda, 
próbuj do skutku!

Czy ten projekt sprawia, 
że moje serce bije 
szybciej? Czy to mnie 
uszczęśliwia i wnosi jakąś 
wartość do mojego życia?

08 Baw się dobrze!
Życie jest zbyt 
krótkie!

Zawsze najpierw 
wypróbuj wszystko 
na sobie, w ten 
sposób będziesz 
wiedzieć, czy ma  
to sens!

Projektując zadaj  
sobie pytanie, czy  
sam byś tego używał?
Czy ten przedmiot jest 
dla mnie absolutnie 
niezbędny w domu?

04 Nie istnieje 
coś takiego, 
jak nadmiar 
kolorów  
lub wzorów.

09 Zawsze możesz 
widzieć świat  
w jasnych barwach 
- na wiele różnych 
sposobów!

05 Niedopasowane będzie 
do siebie pasować.  
Rzeczy w moim  
życiu i w moim  
domu nie muszą  
do siebie pasować!

10 Nie martw się tym, 
co myślą o tobie inni.
Bądź sobą, a inni 
podążą twoim 
śladem.

10 haseł, by fantastycznie żyć  
według Zandry Rhodes

KARISMATISK

24



Produkty

PE826629

KARISMATISK podstawka na świecę 
12,99 Aluminium. Projekt: Z. Rhodes/ 
P. Machado. Ø18, W4 cm. Złoty 

604.990.20

PE826630

KARISMATISK torba 4,99  
100% poliester. Projekt: Zandra 
Rhodes. S45×W36 cm. 15 l.  
Biały/czarny 

904.990.71

PE826631

KARISMATISK torba, średnia 9,99 
Tworzywo polipropylenowe. 
Projekt: Zandra Rhodes. 
S38×G20, W36 cm. 25 l. Różowy 

704.990.67

PE826632

KARISMATISK torba, duża 12,99 
Tworzywo polipropylenowe. 
Projekt: Zandra Rhodes. 
S57×G36, W38 cm. 60 l. Różowy 

505.038.57

PE826633

KARISMATISK świecznik/świecznik 
na tealighty 39,99/2 szt.  
W zestawie: 1 świecznik (Ø15, W7 
cm) i 1 świecznik (Ø15, W5,5 cm). 
Aluminium. Projekt: Z. Rhodes/ 
P. Machado. Niebieski/złoty 

504.992.14

PE826627

KARISMATISK pudełko, składane 
14,99 100% poliester. Projekt: Zandra 
Rhodes. S33×G33, W33 cm. Różowy

404.990.83

PE826628

KARISMATISK pudełko 59,99/2 szt. 
W zestawie: 1 pudełko (Ø26, W20 cm)  
i 1 pudełko (Ø21, W16 cm). Papier 
i 100% poliester. Projekt: Zandra 
Rhodes. Niebieski/różowy 

504.990.87

PE826638

KARISMATISK poszewka 59,99

100% bawełna. Projekt: Zandra 
Rhodes. D65×S40 cm. Motyw węża, 
fioletowy

604.991.62

PE826639

KARISMATISK poszewka 34,99

100% poliester. Projekt: Zandra 
Rhodes. D50×S50 cm. Różowy

004.991.55

PE826641

KARISMATISK poszewka 19,99

100% bawełna. Projekt: Zandra 
Rhodes. D50×S50 cm. W gwiazdy, 
niebieski 

904.991.65

PE826634

KARISMATISK poduszka 99,99 
Poszewka: 100% poliester. 
Wypełnienie: włókna poliestrowe. 
Projekt: Zandra Rhodes. 
D58×S31 cm. Kwiatowy wzór, beżowy 

404.991.44

PE826636

KARISMATISK poszewka 39,99

100% poliester. Projekt: Zandra 
Rhodes. D65×S40 cm. Złoty kolor

704.915.56

KARISMATISK



PE826660

KARISMATISK pled 179,- 
100% poliester. Projekt: Zandra 
Rhodes. S150×D200 cm. Kwiatowy 
wzór, beżowy

704.991.47

PE826662

KARISMATISK wazon 129,- 
Dmuchane szkło. Projekt: Zandra 
Rhodes. Ø11, W23 cm. Niebieski 

704.990.29

PE826624

KARISMATISK wazon 79,99/2 szt. 
W zestawie: 1 wazon (D15×S8,  
W17 cm) i 1 wazon (D15×S8, W12 cm). 
Dmuchane szkło. Projekt: Zandra 
Rhodes. Różowy 

404.990.35

PE826656

KARISMATISK dywan 449,-/3 szt. 
W zestawie: 1 dywan (S33×D73 cm)  
i 2 dywany (Ø78 cm). Włosie:  
100% wełna. Projekt: Zandra Rhodes.
Wielokolorowy 

904.991.32

PE826659

KARISMATISK pojemnik na ubrania/
pościel 49,99 100% poliester. Projekt: 
Zandra Rhodes. S69×G51, W19 cm. 
Złoty kolor 

404.990.78

PE826647

KARISMATISK tkanina 129,-/2 szt. 
100% bawełna. Projekt: Zandra 
Rhodes. S150×D300 cm. Różne wzory, 
różowy/niebieski 

204.992.01

PE826648

KARISMATISK tkanina 129,-/2 szt. 
100% poliester. Projekt: Zandra 
Rhodes. S150×D300 cm. Różne wzory, 
różowy 

404.992.00

PE826649

KARISMATISK ścianka działowa 199,- 
Stal malowana proszkowo i 100% 
poliester. Projekt: Zandra Rhodes.
S136×D160 cm. Fioletowy 

704.990.48

PE826650

KARISMATISK dywan z krótkim 
włosiem 249,- Włosie: 100% tworzywo 
polipropylenowego. Spód: syntetyczny 
lateks. Projekt: Zandra Rhodes. 
S133×D195 cm. Wielokolorowy 

204.991.35

PE826653

KARISMATISK dywan z krótkim 
włosiem 69,99 100% nylon. Projekt: 
Zandra Rhodes. S80×D150 cm. 
Niebieski 

004.991.41

PE826645

KARISMATISK łańcuch oświetleniowy 
LED z 12 światełkami, do użytku  
w pomieszczeniu, na baterie 49,99 
Tworzywo sztuczne i poliester.  
Projekt: Zandra Rhodes. 
Całkowita długość 2,1 m. Złoty kolor

204.990.41

PE826646

KARISMATISK lustro 59,99 
Lustro. Projekt: Zandra Rhodes. 
S56×W80 cm. 

604.990.63

PE826643

KARISMATISK klosz lampy 99,99 
Plastiki stal. Projekt: Zandra Rhodes. 
Ø44, W33 cm. Siatka, złoty kolor 

804.990.38

PE826644

KARISMATISK klosz lampy 79,99 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Zandra Rhodes. S19×W22 cm. Złoty 
kolor 

304.990.26
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Wejdź do świata wzorów i kolorów Zandry Rhodes

Film premierowy

KARISMATISK
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https://www.youtube.com/watch?v=VsiO35G9znE


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

Kontakt

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


