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|självständig|niezależny|∫ẹl:vsten:dig| 
przymiotnik

niepodlegający kontroli z zewnątrz; niepodporządkowany  
nikomu i niczemu; decydujący o sobie, umiejący myśleć  
i działać samodzielnie, nieulegający wpływom, niezwiązany  
z niczym i nikim innym; oddzielny
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Tylko nie kolejna imitacja, proszę

Globalizacja. Im bardziej świat zaczyna wyglądać wszędzie tak samo,  
tym bardziej chcemy się odciąć od tego, co uważane jest za mainstream. 
Ale to wcale nie jest takie proste. Jak tak naprawdę możesz uznać coś  
za autentycznie własne w świecie, w którym tak istotna jest liczba  
polubień i followersów? To pytanie stało się inspiracją dla małej kolekcji  
z wielkimi pomysłami.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
poduszka

99,99/szt.



Poznaj SJÄLVSTÄNDIG.

Nie jest dla każdego.

Nie chodzi w niej o to,  
żeby wtopić się w tło.

Nie należy do mainstreamu  
i z pewnością nie brakuje jej odwagi.

Czym więc jest? Czym chcesz.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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Kolekcja mówiąca własnym głosem 

Kolekcja limitowana SJÄLVSTÄNDIG, której sprzedaż rusza w październiku 
2018 roku, składa się z przedmiotów, które uwolnią cię od sztampy  
w domu. Zainspirowane początkowo hackingiem, czyli przerabianiem  
mebli oraz akcesoriów w kreatywny sposób, a także ruchami DIY,  
produkty zaprojektowano i wyprodukowano z myślą o tym, żeby każdy  
mógł nadać im osobisty charakter.

„Przyjrzeliśmy się kwestii kreatywności i zaczęliśmy się zastanawiać,  
co to znaczy być zbuntowanym i niezależnym, jeśli chodzi o produkty  
i artykuły wyposażenia domu”, wyjaśnia Maria O’Brian, Dyrektor  
Kreatywny IKEA.

Efektem przemyśleń zespołu projektantów jest kolekcja o dość krzykliwej 
estetyce, śmiałych kolorach i wzorach. Przykładem są metalowe krzesło  
w kolorze jaskrawego łososiowego różu czy słonecznie żółta poduszka  
w kształcie stożka. 

„Zastanawialiśmy się też, jak moglibyśmy umożliwić ludziom kreatywne  
modyfikowanie czy rozbudowywanie tego, co stworzyliśmy”, śmieje się  
Maria. Ich ciekawość przybrała realne kształty w postaci produktów 
takich jak modułowy dywan czy nogi do mebli.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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No więc o co tu tak naprawdę chodzi? Czy poduszki zarezerwowane są wyłącznie  
dla sof i krzeseł? A co, jeśli zwykła taśma zmieni się w twoją własną artystyczną 
instalację? Kto powiedział, że dywan musi mieć regularny i niezmienny kształt?  
Kolekcja SJÄLVSTÄNDIG prowokuje do pytań oraz odważnych posunięć,  
by spróbować czegoś nowego i zapomnieć o utartych ścieżkach. Innymi słowy, 
to seria, która może stać się wszystkim, co tylko sobie wymyślisz.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
poduszka podłogowa

79,99/szt.
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SJÄLVSTÄNDIG
poszewka

99,99/szt.



Jak to się u nas mówi: carpet* diem  
(*carpet po ang. dywan) 

Przesuwając kolejne granice podczas procesu produkcji, zespół wprowadził też kilka  
nowych funkcjonalności, między innymi dywan modułowy. „To pierwszy taki produkt  
w IKEA i prawdę mówiąc, nie widziałam takich nigdzie indziej”, mówi Maria.  
Otwierają się zupełnie nowe możliwości na personalizację domu: dywany są wycięte  
w geometryczne kształty, łącząc różne wzory i kolory. Dzięki rzepom można dowolnie  
łączyć i zestawiać elementy, tworzyć niepowtarzalne kształty albo zdecydować się  
na coś bardziej tradycyjnego – wszystko zależy od ciebie.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
dywan z krótkim włosiem

449,-



© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG to sposób na wyrażenie swojej osobowości w kontekście 
domu. Chodzi o pokazanie tego, kim jesteś – że nie dałeś się kupić.  
Moim zdaniem, do tego właśnie dążymy zarówno w życiu, jak i w pracy. 
Przecież nikt nie chce być jedynie naśladowcą. 
 
- Maria O’Brian, Dyrektor Kreatywny IKEA

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
rolka taśmy

15,99/2 szt.
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SJÄLVSTÄNDIG
poszewka

19,99/szt.



Nie taki znowu zwyczajny wazon
Czy coś, co pochodzi z masowej produkcji, może jednocześnie  
mieć niepowtarzalny charakter? Zespół projektantów posta nowił  
przesunąć granice w hali produkcyjnej, prosząc pracowników,  
aby ścisnęli wazon SJÄLVSTÄNDIG w rękach. 

„Bardzo się cieszę, że powstał produkt, w realizacji którego  
niebagatelną rolę odegrali pracownicy fabryki. To właśnie  
oni współtworzą z nami różne przedmioty i teraz oni także  
mogli odcisnąć na nich swój ślad”, mówi projektantka IKEA,  
Hanna-Kaarina Heikkilä. 

„Zależało nam na podkreśleniu, że to ludzie, a nie maszyny  
tworzą nasze produkty. Fajne jest też to, że ich odciski palców  
znajdą się w domach na całym świecie”, wyjaśnia Maria.  
Na każdym wazonie SJÄLVSTÄNDIG znajdziesz niepowtarzalny  
odcisk dłoni i podpis – prosty chiński znak.
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SJÄLVSTÄNDIG
wazon

49,99/szt.



© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
stołek, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz

149,-/szt.



Są trochę jak klocki, świetnie sprawdzające się w pojedynkę,  
ale z których można także łatwo stworzyć coś niezwykle  
abstrakcyjnego i szalonego.

- Maria O’Brian, Dyrektor Kreatywny IKEA

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
krzesło, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz

249,-/szt.



© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
miska

79,99/szt.
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Małe, śmiałe postacie
 
Pomaluj je. Poprzestawiaj. Niech będą długie albo krótkie i proste.  
Nogi SJÄLVSTÄNDIG, wykonane z surowego drewna bukowego, umożliwiają 
dowolne konfiguracje. „Są one bardzo interesujące – jak małe, śmiałe postacie 
wyróżniające się z tłumu. Pozwalają swobodnie bawić się aranżacją domowych 
wnętrz”, mówi projektantka IKEA, Hanna-Kaarina Heikkilä.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
noga

75,-/2 szt.



#SJALVSTANDIG

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
taca

19,99/szt.



Modułowy dywan, poduszki z guzikami 
czy produkowane masowo wazony  
z niepowtarzalnymi niedoskonałościami. 
To dobre podsumowanie ekscentrycznej 
kolekcji SJÄLVSTÄNDIG. Zainspirowana  
przeróbkami produktów (hackingiem) 
i ruchami DIY, seria SJÄLVSTÄNDIG 
łamie reguły dotyczące wyposażenia 
domu i uwalnia twój indywidualny styl.

IKEA zawsze szuka nowych rozwiązań,  
a limitowana kolekcja SJÄLVSTÄNDIG jest 
świetnym przykładem takiego podejścia. 
„Zadanie brzmiało mniej więcej tak: IKEA 
dla kreatywnych... co by to mogło być?” –  
mówi Dyrektor Kreatywny IKEA, Maria O’Brian.

Nadać przedmiotom osobisty charakter

Zgłębiając temat przeróbek (hacking) i DIY 
(majsterkowania), Maria i jej zespół skupili  
się na zaprojektowaniu „niewykończonych”  
produktów, które pozwolą ludziom na wpro-
wadzanie modyfikacji.  

„Nasze badania wskazują, że ludzie chcą mieć  
możliwość nadania przedmiotom osobistego 
charakteru”, wyjaśnia Maria. Ale dlaczego? 
Okazuje się, że personalizacja to nie tylko 
chęć wyróżnienia się z tłumu, ale też budo-
wanie więzi z przedmiotami, które są nam 
bliskie. Zmieniając rzeczy, dopasowując ich 
styl do naszych preferencji, tak naprawdę 
zacieśniamy więź z tymi przedmiotami.  
A ulepszając i personalizując produkty,  
pokazujemy innym, kim jesteśmy.
  
Kolekcja, która mówi sama za siebie

Ku swojemu zdziwieniu, projektanci zdali 
sobie sprawę, że wiele ich wcześniejszych 
pomysłów sprawdziło się w trakcie produkcji  
i dało świetny efekt końcowy. Powstała 
śmiała kolekcja o barwnej estetyce, której 
elementami można się bawić jak klockami. 
SJÄLVSTÄNDIG jest zupełnie inna od tego,  
co IKEA oferowała do tej pory. 

Wyraź siebie za pomocą SJÄLVSTÄNDIG

© Inter IKEA Systems B.V. 2018
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SJÄLVSTÄNDIG
poszewka

19,99/szt.



SJÄLVSTÄNDIG porusza tematy wyzwolenia, 
buntu i kreatywności. Dlatego dość oczywi-
stym wyborem była nazwa SJÄLVSTÄNDIG, 
która oznacza „niezależny”.

„Moim zdaniem nazwa kolekcji to świetna 
okazja, aby podkreślić temat przewodni. 
Niezależność to coś, co daje wolność i wiarę 
w siebie – chcieliśmy, aby na tym opierała  
się estetyka serii”, mówi z uśmiechem Maria.  
„Kolory, wzory i produkty przepełnia duma.  
Różnią się one znacznie od tego, do czego  
jesteśmy przyzwyczajeni. To kolekcja, która 
mówi sama za siebie”, mówi projektantka 
IKEA, Hanna-Kaarina Heikkilä.

SJÄLVSTÄNDIG wprowadza kilka nowych dla 
IKEA funkcjonalności, takich jak modułowy 
dywan, który pozwala stworzyć własną  
konfigurację dzięki rzepom, czy regulowane 
nogi do mebli – przy ich pomocy nadamy 
idealną wysokość ulubionemu fotelowi czy 
szafce. „Innym oczywistym przykładem jest 
wazon”, mówi Maria. Każdy wazon z kolekcji  
SJÄLVSTÄNDIG został własnoręcznie ściśnięty  
i podpisany przez rzemieślnika w fabryce. 

Hanna-Kaarina dodaje: „Duża część procesu 
rozwoju produktu odbywała się w fabryce,  
przy bezpośrednim udziale producenta. 

To ciekawe doświadczenie być w samym 
centrum produkcji i blisko współpracować 
z zatrudnionymi tam ludźmi – wspaniałymi 
osobami”.

Sorry, diwom dziękujemy
Nowe procesy często okazują się wymagające, 
ale jednocześnie przynoszą dużo satysfakcji, 
kiedy już każdy się do nich przekona. I jak 
w przypadku każdego wyzwania, można się 
nauczyć czegoś nowego.

„Ponieważ był to mój debiut w charakterze  
dyrektora kreatywnego, musiałam nauczyć 
się jakiegoś miliona rzeczy – i to nie tylko  
związanych z produkcją. Najważniejszą  
lekcją, jaką wyciągnęłam, było dostrzeżenie, 
jak dużą rolę odgrywają wszyscy członkowie 
zespołu. To naprawdę wysiłek zbiorowy –  
tu nie ma projektanta-solisty czy kreatywnego  
geniusza, za to bardzo dużo odbywa się 
poprzez współpracę i dialog. Tu nie można 
być diwą. Musisz współpracować, bo inaczej 
niczego nie osiągniesz”, mówi Maria.

Kolekcja SJÄLVSTÄNDIG będzie dostępna  
w sklepach od października tego roku.  
Maria chciałaby przekazać przede wszystkim 
jedno: miej odwagę bawić się i buntować, 
bo ta seria została stworzona właśnie po to. 
Zaszalej, wyraź siebie!

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

Maria O’Brian  
Dyrektor Kreatywny IKEA

Hanna-Kaarina Heikkilä 
Projektantka IKEA
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PE677234

SJÄLVSTÄNDIG miska 79,99 
Ceramika: Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. D29×S21, W13 cm. 
704.148.60

PE677237

SJÄLVSTÄNDIG miska 79,99 
Ceramika: Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. D23×S14, W22 cm. 
604.156.38

Produkty i informacje o produkcie
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PE677252

SJÄLVSTÄNDIG taca 19,99 
Wysokociśnieniowy laminat. Projekt: 
Hanna-Kaarina Heikkilä. Ø32 cm. 
Liliowy 604.156.57

PE677253

SJÄLVSTÄNDIG wazon 49,99 
Kamionka. Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. Ø13, W21 cm. Naturalny 
604.178.02

PE677245

SJÄLVSTÄNDIG wazon 49,99 
Kamionka. Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. Ø11, W28 cm. Naturalny 
004.178.24

PE677239

SJÄLVSTÄNDIG serwetki 5,99 
/30 szt. Papier. Projekt: Hanna-
Kaarina Heikkilä. D33×S33 cm. 
Liliowy 404.149.51

PE677235

SJÄLVSTÄNDIG poduszka 99,99 
Pokrycie: 100% bawełna.  
Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. 
D40×S80 cm. Żółty 804.148.26

PE677236

SJÄLVSTÄNDIG poszewka 19,99 
Poszewka na poduszkę ma różne 
wzory po dwóch stronach, dzięki 
czemu możesz zmieniać jej wygląd 
w zależności od nastroju. 100% 
bawełna. Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. D50×S50 cm. Liliowy 
804.156.42

PE677230

SJÄLVSTÄNDIG poszewka 19,99 
Poszewka na poduszkę ma różne 
wzory po obu stronach, dzięki 
czemu możesz zmieniać wygląd 
w zależności od nastroju. 100% 
bawełna. Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. D50×S50 cm. Żółty 
004.156.41

PE677233

SJÄLVSTÄNDIG poszewka 99,99 
Poszewka na poduszkę ma różne 
wzory po dwóch stronach, dzięki 
czemu możesz zmieniać jej wygląd 
w zależności od nastroju. 100% 
bawełna. Projekt: H.-K. Heikkilä/ 
I. Vuorivirta. D65×S195 cm. Liliowy 
904.148.35

PE677283

SJÄLVSTÄNDIG komplet pościeli 
99,99 Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. 100% 
bawełna. Różowy 804.149.87

PE677242

SJÄLVSTÄNDIG poduszka  
podłogowa 79,99 Pokrycie: 
100% bawełna. Projekt: Hanna-
Kaarina Heikkilä. D55×S55 cm. 
Ciemnoniebieski 804.148.31

PE677243

SJÄLVSTÄNDIG poduszka  
podłogowa 79,99 Pokrycie: 
100% bawełna. Projekt: Hanna-
Kaarina Heikkilä. D55×S55 cm. 
Różowy 504.148.23

PE677241

SJÄLVSTÄNDIG nogi 99,99/2 szt. 
Lity buk. Projekt: Charlie Styrbjörn. 
W7-15 cm. 704.148.17

PE677247

SJÄLVSTÄNDIG rolka taśmy 
15,99/2 szt. Papier. Projekt: 
Hanna-Kaarina Heikkilä. D5 m.  
Różne wzory, żółty/różowy 
204.149.09

PE677256

SJÄLVSTÄNDIG rolka taśmy 
15,99 Papier. Projekt: Hanna-
Kaarina Heikkilä. S75 mm, D5 m. 
Zielony/różowy 804.149.06



Produkty i informacje o produkcie

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

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
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PE677255

SJÄLVSTÄNDIG dywan z krótkim 
włosiem 199,- 100% nylon. 
Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. 
S133×D195 cm. Liliowy 804.147.94

PE685986

SJÄLVSTÄNDIG dywan z krótkim  
włosiem 299,- 100% poliester. 
Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. 
S148×D148 cm. Liliowy/
ciemnoniebieski 804.147.70

PE685985

SJÄLVSTÄNDIG dywan z krótkim  
włosiem 399,- 100% poliester. 
Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. 
S148×D191 cm. Zielony/liliowy 
004.147.74

PE685987

SJÄLVSTÄNDIG dywan z krótkim 
włosiem 449,- 100% poliester. 
Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. 
S148×D259 cm. Żółty 204.147.73

PE677232

SJÄLVSTÄNDIG krzesło, do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz 249,- 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Nicholai Wiig Hansen. S57×G59,  
W71 cm. Różowy 604.149.26

PE677250

SJÄLVSTÄNDIG stołek, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 149,- 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Nicholai Wiig Hansen. D35×S35,  
W42 cm. Czarny 904.149.39

PE677257

SJÄLVSTÄNDIG stołek, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 149,- 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Nicholai Wiig Hansen. D35×S35,  
W42 cm. Różowy 304.149.42

PE677248

SJÄLVSTÄNDIG stół, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 179,- 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Nicholai Wiig Hansen. D51×S51,  
W42 cm. Czarny 204.149.33

PE677251

SJÄLVSTÄNDIG stół, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 179,- 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Nicholai Wiig Hansen. D51×S51,  
W42 cm. Różowy 504.149.36

PE677231

SJÄLVSTÄNDIG krzesło, do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz 249,- 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Nicholai Wiig Hansen. S57×G59,  
W71 cm. Czarny 404.149.27

PE677249

SJÄLVSTÄNDIG parawan, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 149,-  
Stal malowana proszkowo. Projekt:  
J. Booy/K. Booy. S161×W160 cm. 
Czarny 304.149.23

PE677240

SJÄLVSTÄNDIG klosz lampy 
29,99 Papier ryżowy. Projekt: 
Hanna-Kaarina Heikkilä. Ø26,  
W45 cm. Różowy 904.148.40

PE677238

SJÄLVSTÄNDIG klosz lampy 
49,99 Papier ryżowy. Projekt: 
Hanna-Kaarina Heikkilä. Ø70 cm. 
Biały 304.148.43



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