PH149825

SPÄ NS T
L IMI TOWA N A KO L EKC JA
Z A PROJEK TOWA N A
P R Z E Z IK E A I C H R I S A S TA M PA
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POK AŻ SWÓJ
S T YL Ż YCI A
Dla wielu z nas dom jest przedłużeniem tego, kim jesteśmy i sposobu,
w jaki żyjemy. Nie chcemy jedynie przechowywać w nim rzeczy,
które odzwierciedlają naszą osobowość – chcemy je wyeksponować,
by cieszyły nasze oczy i pokazać je światu. Zainspirowana ulicznym
stylem limitowana kolekcja SPÄNST pokazuje, jak urządzić współczesne
miejskie gniazda dla aktywnych.
Zaprojektowana we współpracy z Chrisem Stampem, mieszkającym
w Los Angeles projektantem mody i dyrektorem kreatywnym Stampd,
kolekcja SPÄNST inspiruje do organizacji oraz ekspozycji naszych
ulubionych i najcenniejszych przedmiotów. Niezależnie od tego,
czy chodzi o deskorolkę, kurtkę, którą można uznać za dzieło sztuki,
czy też buty, które wyglądają lepiej po każdym dniu noszenia, kolekcja
ta jest sposobem na podkreślenie swojego stylu życia. Pokaż go
w zaciszu czterech ścian z taką samą dozą kunsztu, artyzmu i dumy,
co na zewnątrz.

„Moda i meble to dwa różne światy, ale w obu
przypadkach mamy do czynienia z podobnym
procesem twórczym. We wzornictwie,
niezależnie od środka wyrazu, chodzi
zawsze o znalezienie odpowiedniego
rozwiązania dla konkretnego wyzwania”.
- Chris Stamp
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POZNA J
C H R I S A S TA M PA
Moda i sztuka istnieją w życiu Chrisa od wczesnego dzieciństwa.
Dorastając, był zainspirowany ciężką pracą matki, która projektowała
torebki i prowadziła małą firmę w Aspen, Kolorado. Wiedział,
że kreatywność pozwoli mu osiągnąć sukces.
Podczas studiów na kierunku projektowania graficznego, jeden
z jego profesorów zachęcił go do rozwijania się w biznesie i stania
się przedsiębiorcą. Mając już wtedy mocne zaplecze w dziedzinie
sztuki i wzornictwa, Chris postanowił poszerzyć swoje horyzonty
oraz skupić się na czymś innym. Ukończył kierunek biznesowy,
co dało mu odpowiednie narzędzia do wykreowania własnej marki.
Podczas projektu dyplomowego w Cal Poly San Luis Obispo, Chris
stworzył biznesplan dla spersonalizowanej marki obuwia. Działalność,
początkowo oparta jedynie na obuwiu, stopniowo rozwinęła się
w Stampd – lifestylową markę z zachodniego wybrzeża „Avant-street”.
Założona w 2011 roku, firma Stampd znana jest ze swojej wyjątkowej
dbałości o detale, a także wzornictwa, które uosabia dzisiejszą
kulturę młodzieżową. Łączy ona minimalistyczną estetykę z wysoką
jakością. Obecnie, z wciąż powiększającym się zespołem, Stampd
posiada własny flagowy sklep w sercu Los Angeles, sprzedając swoje
linie ubrań i akcesoriów na całym świecie.

„Nigdy nie pozwalam, by definiowały
mnie niepowodzenia. Zawsze pojawią
się momenty, w których sprawy
nie będą szły po naszej myśli.
Patrząc wstecz, wierzę, że dzięki
tym zmaganiom jestem lepszym
projektantem”.
- Chris Stamp

PH149825
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WSPÓŁPR ACA
Punktem wyjścia dla kolekcji SPÄNST była analiza zmian i potrzeb
współczesnych domów młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem
aktywnego, miejskiego stylu życia. Wiele artykułów z tej kolekcji
zaprojektowała Maja Ganszyniec. Maja, absolwentka londyńskiej
Royal College of Art, prowadzi swoje studio w Warszawie i od 2014
roku blisko współpracuje z IKEA.
Członkowie zespołu spotkali się po raz pierwszy w Nowym Jorku
i ze zdziwieniem odkryli, że wiele ich początkowych pomysłów było
podobnych, między innymi inteligentne materiały czy monochromatyczne
kolory z graficznymi elementami. Ich inspiracją były branża sportowa
i świadomi konsumenci — ludzie, których interesuje nie tylko to,
co mają na sobie, ale także jak kolekcjonować i wyróżniać szczególne
przedmioty, upiększając swoje otoczenie. Wśród produktów z tej
kolekcji znalazły się: szafa na ubrania wykonana z siateczkowego
materiału, przezroczyste pojemniki na buty oraz stojak, na którym
można wyeksponować deskorolki lub buty.

„Myślę, że udało nam się stworzyć naprawdę
fajne rzeczy w świetnych cenach. Ciekawie
było na nowo definiować, czym są produkty
IKEA i zaproponować coś, czego dotąd jeszcze
nie było”.
- Maja Ganszyniec
PH149826
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„Dorastałem, surfując
i jeżdżąc na deskorolce.
Tu, w Południowej
Kalifornii, deskorolka
to coś więcej niż środek
transportu. To cała
kultura i nieodłączna
część DNA marki Stampd.
To dla mnie zaszczyt,
że miałem okazję
zaprojektować pierwszą
w historii deskorolkę
z IKEA”.

SPÄNST

stojak na buty/deskorolki

299,-

- Chris Stamp

SPÄNST
deskorolka

349,-

PH150128

SPÄNST stojak na buty/
deskorolki 299,- 203.983.15
SPÄNST deskorolka
349,-/szt. 203.920.78
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PH149823

SPÄNST fotel 699,-/szt.
804.172.12

SPÄNST
fotel

699,-/szt.

SPÄNST

obręcz i piłka do koszykówki

149,-

PH149820

SPÄNST obręcz i piłka
do koszykówki, do użytku
wewnątrz 149,- 304.001.34
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SPÄNST
czapka

24,99

„Dzięki tej kolekcji
nauczyłam się, że warto
przesuwać granice.
Zdecydowaliśmy się
na rozwiązania, które
według nas były mocne
i śmiałe, bo inaczej
nie miałoby to
najmniejszego sensu”.
- Maja Ganszyniec

PH150130

SPÄNST czapka 24,99
104.130.00
SPÄNST t-shirt 49,99
704.131.63
SPÄNST bluza z kapturem 99,99
004.134.54
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PH149812

SPÄNST pojemnik
na buty 99,99/szt.
D38×S25, W17 cm.
Przezroczysty 804.012.68

SPÄNST

pojemnik na buty

99,99/szt.

„Jako projektant
mody wiem,
że ludzie chcą
pokazywać innym
swoje ubrania,
buty i akcesoria.
Po co wydawać
dużo pieniędzy
na parę butów
sportowych, jeśli
mielibyśmy je
chować w szafie?”
PH149811
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- Chris Stamp
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SPÄNST

pojemnik na buty

59,99/szt.

PH150126

SPÄNST pojemnik
na buty 59,99/szt.
S27×G38, W24 cm.
Biały 004.003.95
Antracytowy 204.003.99
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PH149821

SPÄNST wieszak
na ubrania 599,003.983.21

SPÄNST

SPÄNST

119,-

599,-

torba sportowa

Liczą się najmniejsze detale: na wielu
produktach znajdziecie współrzędne
pierwszego sklepu IKEA w Szwecji
i flagowego sklepu Stampd w Los Angeles.

wieszak na ubrania

PH149839

SPÄNST 119,- sportowa
$000 704.015.27
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„Testowaliśmy różne metody i materiały,
aż wreszcie zdecydowaliśmy się na materiałową
siatkę. Ponieważ jest przezroczysta, tworzy
ciekawy efekt wizualny w zależności od tego,
pod jakim kątem się na nią spojrzy”.

PH149814

SPÄNST lampa LED
59,99/szt. D40 cm
104.031.81
129,-/szt. D134 cm
104.031.76

- Maja Ganszyniec

SPÄNST

SPÄNST

999,-

129,-/szt.

szafa

lampa LED, D134 cm

PH149822

SPÄNST szafa 999,204.003.18
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PH149813

SPÄNST

blat stołu na kozłach

999,-

PH149842

SPÄNST blat stołu
na kozłach 999,003.985.85
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PH149824
PH149850

SPÄNST stołek kreślarski
249,- 004.120.58

Wyższy blat stołu
wręcz zachęca
do pracy w pozycji
stojącej. Jednak
od czasu do czasu
przychodzi ochota
na odpoczynek.
Stołek kreślarski
wydaje się idealnym
rozwiązaniem
na takie momenty.

SPÄNST

stołek kreślarski

249,-

- Maja Ganszyniec
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M O D A S P O T Y K A M E B L E , G DY I K E A P O D E J M U J E
W S P Ó Ł P R A C Ę Z C H R I S E M S TA M P E M
Aby stworzyć kolekcję SPÄNST, IKEA połączyła siły z Chrisem
Stampem, projektantem mieszkającym w Los Angeles
i dyrektorem kreatywnym marki modowej Stampd. Kolekcja
SPÄNST to limitowana edycja wspierająca aktywny, miejski
styl życia. Albo, jak mówią inni: seria inspirująca do tego,
by eksponować i przechowywać swoje ulubione rzeczy.
Wiele współpracy IKEA z zewnętrznymi projektantami wynika
z nieograniczonej ciekawości. Kolekcja SPÄNST nie była tu wyjątkiem.
„Razem z Chrisem chcieliśmy stworzyć specjalne miejsce na nasze
ulubione przedmioty i w ten sposób pokazać wyjątkowość wielu
różnych ludzi”, mówi Marcus Engman, Kierownik ds. wzornictwa
IKEA of Sweden.
Dla Chrisa, wywodzącego się z małego studia mody w Los Angeles,
praca z globalną firmą meblową była czymś zupełnie nowym. „Kiedy
IKEA skontaktowała się ze mną po raz pierwszy, trochę nie mogłem
w to uwierzyć. To marka, którą podziwiałem jako dziecko – mająca
dobre ceny, a jednocześnie znana z dobrego wzornictwa. Dla całego
zespołu Stampd było to więc wspaniałe doświadczenie i ogromna
szansa. Mieliśmy okazję współpracować z niezwykle profesjonalną
ekipą – każdy był bardzo otwarty i konkretny na każdym etapie
procesu”, mówi Chris.
Wielkie umysły myślą podobnie
Współpracowała też z nami polska projektantka, Maja Ganszyniec.
Pochodząca z Warszawy projektantka spędza większość czasu
w Älmhult, gdzie od 2014 roku projektuje dla IKEA. „Okazało się,
że Chris i ja mieliśmy bardzo podobne pomysły dotyczące tej kolekcji
i tego, jak ma wyglądać. Od naszego pierwszego spotkania w Nowym
Jorku nasze projekty do kolekcji były bardzo spójne”, mówi Maja.
„U podłoża tej kolekcji stoi chęć IKEA, by ponownie przyjrzeć się temu,
w jaki sposób młodsi, świadomi konsumenci, dla których istotna jest
estetyka, organizują swoją garderobę i akcesoria w domu. Chcę,
by ludzie mogli czerpać dumę z tego, jak prezentują swoje ubrania
i obuwie, umożliwiając im docenienie ulubionych przedmiotów również
wtedy, gdy nie mają ich akurat na sobie”, mówi Chris.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

Jego własne życie w Los Angeles i proces projektowania dla marki
Stampd stały się integralną częścią tworzenia kolekcji SPÄNST.
„Myślę, że to „miejskie królestwo” i bardziej aktywny styl życia
nieodłącznie wiążą się z moim zachowaniem i pracą projektanta.
Bardzo ważne jest dla mnie, by w życiu z jednej strony umieć ciężko
pracować, a z drugiej pozwolić sobie na pewną swobodę i zadbać
o swoje dobre samopoczucie. Myślę, że ten sposób na życie w pewnym
sensie wsiąkł w projekty do kolekcji SPÄNST”, wyjaśnia Chris.
Artystyczna forma przedmiotów
Wprowadzając wizję Chrisa do IKEA, kolekcja SPÄNST wnosi do świata
akcesoriów i mebli świeżość materiałów sportowych za pomocą różnych
nośników. Czerpiąc inspirację z konkretnych, naturalnych i organicznych
kształtów, kolekcja obejmuje produkty pełne mocnego wyrazu, takie
jak przezroczyste pojemniki na buty, wieszak na ubrania czy szafa
z siatkowego materiału. Ale to nie wszystko – SPÄNST wprowadza
także nowe przedmioty, być może bardziej nieoczekiwane, jak stołek
kreślarski, bluzy z kapturem i deskorolka. „Bardzo się cieszę, że brałem
udział w tworzeniu pierwszej deskorolki w historii IKEA”, mówi Chris
z uśmiechem.
Jednak jego faworytem jest lampa LED – minimalistyczna, stylowa
lampa w kształcie rurki, którą można przymocować na ścianie,
albo ją o nią oprzeć. „Ta lampa jest świetna. Ma wiele zastosowań,
a możliwość jej ładowania za pomocą USB sprawia, że jest bardzo
funkcjonalna – niezależnie od tego, czy jest przymocowana na ścianie
i podłączona za pomocą łącznika do smartfona czy komputera”.
Zarówno Maja, jak i Chris mogą być dumni z efektu. „Myślę, że ta
kolekcja jest wyjątkowa z estetycznego punktu widzenia, ponieważ
jest kwintesencją otwartości IKEA na nowe pomysły i koncepty”,
mówi Maja. „Muszę przyznać, że wybiorę się na duże zakupy, gdy
tylko kolekcja trafi do sklepów”, dodaje z uśmiechem. „Według mnie,
u podstaw dobrego wzornictwa leży minimalizm, a na tym w dużej
mierze oparta jest ta kolekcja. Uważam, że niektóre z tych projektów
będą cieszyć swoich nabywców przez wiele lat. Mam nadzieję,
że ludzie spojrzą na tę kolekcję jak na świeży dodatek do asortymentu
IKEA”, mówi Chris.
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PR ZEGL ĄD FILMÓW
F IL M Y O P RO D U K TAC H
PRZEZROCZYSTY POJEMNIK NA BUTY

POJEMNIK NA BUTY

LAMPY LED

BLAT STOŁU NA KOZŁACH

FOTEL

Te krótkie filmy koncentrują się na poszczególnych
produktach z kolekcji SPÄNST.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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PR ZEGL ĄD ZDJĘĆ
PH149825

PH149826

PH149841

PH149848

PH149814

PH149815

PH149820

PH149821

PH149822

PH149823

PH149827

PH149809

PH149812

PH149811

PH149824

PH149813

PH149850

PH149842

PH150128

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

PH150130

PH150126

PH150129

PH149849

PH149839

PH150127

PH150125
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PRODUK T Y

PE672071

PE663236

PE663240

PE663187

PE663286

SPÄNST fotel 699,-

SPÄNST blat stołu na kozłach 999,-

SPÄNST stołek kreślarski 249,-

SPÄNST szafa 999,-

SPÄNST wieszak 15,99/3 szt.

Pokrycie: 100% bawełna. Nogi:
lakierowany bezbarwnie lity buk.
Projekt: STAMPD. S78×G82,5,
W80,5 cm. Vansta czarny 804.172.12

Malowane wykończenie i bejcowany,
lakierowany bezbarwnie lity jesion.
Projekt: STAMPD. D136×S70, W110 cm.
Czarny 003.985.85

Skóra licowa i stal malowana proszkowo.
Projekt: Maja Ganszyniec. S39×W75 cm.
Grann czarny 004.120.58

Stal malowana proszkowo. Projekt:
Maja Ganszyniec. S100×G55,
W180 cm. Antracyt 204.003.18

Anodowane aluminium. Projekt:
Maja Ganszyniec. S40 cm. 103.926.58

PE663200

PE663235

PE663202

PE663204

PE663215

SPÄNST stojak na buty/deskorolki
299,-

SPÄNST wieszak na ubrania 599,-

SPÄNST pojemnik na buty 59,99

SPÄNST pojemnik na buty 59,99

SPÄNST pojemnik na buty 99,99

Bejcowany, lakierowany bezbarwnie lity
jesion i malowane wykończenie. Projekt:
STAMPD. S127×G36, W170 cm. Biały
003.983.21

Stal malowana proszkowo. Projekt:
STAMPD. S27×G38, W24 cm.
Antracyt 204.003.99

Stal malowana proszkowo. Projekt:
STAMPD. S27×G38, W24 cm. Biały
004.003.95

Tworzywo akrylowe. Projekt: STAMPD.
D38×S25, W17 cm. Przezroczysty
804.012.68

Montowany na ścianie. Bejcowany,
lakierowany bezbarwnie lity jesion
i malowane wykończenie. Projekt:
Maja Ganszyniec. S80×W90 cm.
Czarny 203.983.15
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PRODUK T Y

PH149668

PE663201

PE663692

PE663621

PE663243

SPÄNST dwustronny notatnik 9,99

SPÄNST torba na pranie 49,99

SPÄNST deskorolka 349,-

SPÄNST tablica 129,-

30 stron w linie i 30 stron gładkich.
Papier. Projekt: STAMPD. S15×D20 cm.
Szary/czarny 604.082.61

100% poliester. Projekt: Maja Ganszyniec.
47 l. S51×G30, W46 cm. Beżowy
004.103.75

Malowana sklejka brzozowa, aluminium,
stal i plastik. Projekt: STAMPD.
D74×S21, W15 cm 203.920.78

SPÄNST obręcz i piłka do koszykówki,
do użytku wewnątrz 199,Zalecana dla dzieci powyżej 5. roku
życia. Tworzywo akrylowe, stal malowana
proszkowo i 100% polipropylen. Projekt:
IKEA of Sweden. S50×G35, W45 cm.
304.001.34

W komplecie 15 pinezek. Malowany
korek i aluminium malowane proszkowo.
Projekt: STAMPD. S90×W45 cm. Biały/
czarny 504.037.87

PE663195

PE663197

PE663264

PE663265

PE663694

SPÄNST poszewka 29,99

SPÄNST poszewka 29,99

SPÄNST lampa LED 59,99

SPÄNST lampa LED 129,-

SPÄNST butelka na wodę 19,99

Zamek błyskawiczny ułatwia zdejmowanie
poszewki. 100% bawełna. Projekt:
STAMPD. D65×S40 cm. Ciemnoszary
304.104.87

Zamek błyskawiczny ułatwia zdejmowanie
poszewki. 100% bawełna. Projekt:
STAMPD. D50×S50 cm. Jasnoszary
504.082.85

Tworzywo poliwęglanowe i malowana stal.
Projekt: STAMPD. D40 cm. IKEA. Model
V1702F SPÄNST. Ten model oświetlenia
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie
energetycznej od A++ do A 104.031.81

Tworzywo poliwęglanowe i malowana stal.
Projekt: STAMPD. D134 cm. IKEA. Model
V1703F SPÄNST. Ten model oświetlenia
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie
energetycznej od A++ do A 104.031.76

Barwiona, lakierowana bezbarwnie stal
nierdzewna i plastik polipropylenowy.
Projekt: IKEA of Sweden. 0,5 l. Czarny
604.111.50
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PRODUK T Y

PE663457

PE663270

PE663447

SPÄNST torba sportowa 119,-

SPÄNST czapka 24,99

SPÄNST t-shirt

100% nylon. Projekt: STAMPD. 35 l.
D54xS29, W30 cm. Czarny 704.015.27

100% bawełna. Projekt: STAMPD.
Obwód 64 cm. Czarny 104.130.00

100% bawełna. Projekt: STAMPD.
S 49,99 D77,5xS49,5 cm, czarny 804.131.53
M 49,99 D80,5xS52 cm, czarny 704.131.63
L 49,99 D82,5xS54,5 cm, czarny 404.131.69
XL 49,99 D85xS57 cm, czarny 604.132.34

PE663612

PE672078

PE672074

SPÄNST komplet podróżnych
ręczników z mikrofibry 59,99/2 szt.

SPÄNST pled 129,-

SPÄNST bluza z kapturem

Możesz łatwo zmienić wystrój, ponieważ
pled ma inny kolor z każdej strony.
83% bawełna, 17% poliester. Projekt:
IKEA of Sweden. S120×D180 cm.
Czarny/szary 804.131.48

83% bawełna, 17% poliester.
Projekt: STAMPD.
S 99,99 D75xS51,5 cm, długość rękawa: 79,5 cm, czarny 304.131.60
M 99,99 D77,5xS55 cm, długość rękawa: 81,5 cm, czarny 004.134.54
L 99,99 D80xS58,5 cm, długość rękawa: 83,5 cm, czarny 304.134.57
XL 99,99 D82,5xS62 cm, długość rękawa: 85,5 cm, czarny 304.134.62

W komplecie: 1x ręcznik 70×70 cm
i 1x ręcznik 100×150 cm. 90% poliester,
10% nylon. Projekt: Maja Ganszyniec/
STAMPD. Szary 104.129.82
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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

KO N TA K T
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com
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