
IKEA: “Mobilierul multifuncþional -
cheia care dã flexibilitate casei”

M
obilierul multifunc-
þ ional este cheia
care poate satisface
mai multe nevoi ºi

care oferã flexibilitate casei, sunt
de pãrere reprezentanþii magazi-
nului IKEA, care comercializeazã,
printre altele, produse de mobilier
ºi accesorii pentru mobilarea spa-
þiilor mici.

Reprezentanþii IKEA ne-au decla-
rat: “În România, la fel ca în majori-
tatea þãrilor, încercãm sã decorãm
spaþiile în care locuim în funcþie de
stilul propriu de viaþã ºi, bineînþeles,
în funcþie de nevoile pe care le
avem. Depinde foarte mult de la
caz la caz: dacã vorbim despre o fa-
milie cu copii mici sau mari, despre
un cuplu care tocmai ºi-a început
viaþa împreunã, despre pãrinþi cãro-
ra le-au plecat copiii la facultate etc.

Sunt doar câteva exemple care
pot face ca întregul sistem de pre-
ferinþe ºi nevoi sã se schimbe com-
plet. Din acest motiv, ne propu-
nem sã oferim soluþii inteligente ºi
accesibile pentru clienþii de toate
tipurile. Catalogul din acest an
conþine foarte multe soluþii de
amenajare atât inspiraþionale, cât
ºi funcþionale, fãrã sã urmãreascã
anumite convenþii.

Din ce în ce mai mulþi oameni lo-
cuiesc în locuinþe mici, pe care le

împart cu alte persoane. Mobilierul
multifuncþional este cheia pentru a
mulþumi mai multe nevoi ºi pentru
a da flexibilitate casei. Atunci când
nu poþi mãri spaþiul în care trãieºti,
fã-l sã funcþioneze mai bine!”

Printre exemplele oferite de IKEA
se numãrã canapelele extensibile,
iar ca elemente care stau la baza
unui trai sustenabil, cãtre care ne
îndreptãm din ce în ce mai mult,
avem becurile cu LED, bateriile
reîncãrcabile, containerele pentru
sortarea deºeurilor etc.

Noua colecþie IKEA propune
o serie de soluþii de
transformare a obiectelor de
mobilier în hot-spot-uri de
încãrcare

Pe lângã colecþiile pe care le
putem gãsi permanent în maga-
zin, în gama IKEA apar ºi colecþii
temporare, în care designerii
încearcã forme ºi materiale noi,
ne-au spus reprezentanþii com-
paniei, care au adãugat: “Pânã
acum, anul 2015 a adus mai mul-
te colecþi i noi ca în anii pre-

cedenþi ºi colaborãri cu tineri de-
s i g n e r i t a l e n t a þ i . C o l e c þ i a
SPRUTT lansatã în luna februarie
oferã soluþii inteligente de depo-
zitare pentru dimineþile agitate,
în care obiectele necesare trebu-
ie sã fie la îndemânã.

Colecþia ÖNSKEDRÖM a rein-
ventat personajele clasice create
de designerul suedez Olle Eksell
ºi le-a transformat în tãvi, supor-
turi de pahare, cãni, ceasuri, ta-
blouri ºi metraje colorate ºi pline
de viaþã.

NIPPRIG este o colecþie de obiec-
te împletite de mânã de meºteri
din Indonezia ºi Vietnam, care se
vinde în ediþie limitatã, anul acesta.
A fost conceputã de designer-ul
IKEA Nike Karlsson ºi include scau-
ne, cutii, coºuri, chiar ºi mãturi ºi
pãlãrii.

O altã noutate este introducerea
unor produse cu design modern,
seria IKEA 365+ fiind potrivitã
pentru oamenii cu un stil de viaþã
relaxat, flexibil, în special pentru
cei care locuiesc în spaþii mici.
Este o colecþie pentru toþi cei care
îºi doresc acel set de servit ºi gãtit
care poate fi folosit pentru orice ºi
care rezistã mulþi ani. Toate farfu-
riile, bolurile, paharele ºi ustensi-
lele de gãtit au un design simplu
ºi pot fi folosite pentru o mulþime

73

Amenajãri



de feluri de mâncare, în diferite si-
tuaþii.

Una dintre cele mai interesante
lansãri de anul acesta este colecþia
de accesorii pentru încãrcare wire-
less, care face parte din Home
Smart, o nouã direcþie în dezvolta-
rea gamei prin care Compania IKEA
îºi propune sã integreze tehnolo-
gia pentru o viaþã de zi cu zi mai
bunã acasã. Noua colecþie propu-
ne o serie de soluþii de transforma-
re a noptierelor, lãmpilor ºi birouri-
lor în hot-spot-uri de încãrcare”.

În anul financiar care se aflã în
curs (1 septembrie 2014-31 august
2015), produsele din gama IKEA au
rãmas la aceleaºi preþuri ca anul
trecut, în magazin existând ºi câte-
va obiecte care sunt mai ieftine
decât în 2014.

Punctul de plecare pentru
crearea produselor IKEA -
vizitele la locuinþele
clienþilor

În ultimii ani, oamenii iau decizii
calculate ºi sunt mai atenþi la va-
loarea adãugatã pe care o primesc
în schimbul banilor, ne-au spus re-
prezentanþii IKEA. Potrivit acestora,
cumpãrãturile au devenit investiþii
pe termen lung, iar consumatorii
sunt mai prudenþi atunci când îºi
investesc resursele ºi încearcã sã îºi
acopere cât mai multe nevoi cu
bugetul pe care îl au la dispoziþie,
fãrã sã facã, însã, rabat de la calita-
te.

Ca sã vinã în întâmpinarea clienþi-
lor sãi, IKEA merge în casele acesto-
ra. Sursele citate ne-au precizat:
“Ne propunem sã oferim soluþii
pentru o viaþã de zi cu zi cât mai
bunã. În acest sens, facem în fieca-
re an mii de vizite în casele clienþi-
lor noºtri, pentru a afla mai multe
informaþii despre nevoile ºi dorin-
þele lor. Practic, acesta este pun-
ctul de plecare pentru fiecare pro-
dus pe care îl creãm”.

Un segment important pentru
IKEA este format din tinerii care se
mutã de acasã ºi care au nevoie de
un spaþiu personal ºi multifuncþio-
nal, ne-au mai spus reprezentanþii
firmei importatoare de mobilã ºi
accesorii, adãugând cã produsele
trebuie sã þinã cont de mai multe
elemente, precum forma, funcþio-
nalitatea, design-ul, calitatea, su-
stenabilitatea ºi preþul accesibil:
“Designerii IKEA, ca ºi dezvoltatorii
produselor noastre, trebuie sã gã-

seascã combinaþia perfectã între
aspectele de mai sus atunci când
încep sã creeze un produs nou.
Aceasta este provocarea care ne
pune imaginaþia la încercare de
fiecare datã”.

Designul IKEA are la bazã atât
estetica scandinavã, cât ºi funcþio-
nalitatea produselor, urmãrind în
acelaºi timp ºi nevoile consumato-
rilor.

“Acordãm foarte multã atenþie
evoluþiei spaþiului de locuit din
mediul urban. Locuinþele sunt din
ce în ce mai reduse ca dimensiuni,

astfel încât am început sã conce-
pem piese de mobilier de proporþii
diferite modificând mãrimea, lãþi-
mea, înãlþimea sau modalitatea de
stivuire. De exemplu, ustensilele
folosite în bucãtãrie sunt tot mai
funcþionale, în acord cu nevoia
consumatorilor de a mânca cât mai
sãnãtos ºi de a gãti în casã”, susþin
sursele citate.

Astfel, bucãtãriile cu spaþiu redus
pot fi amenajate eficient cu ajuto-
rul sistemelor de bucãtãrii METOD,
astfel încât pot fi utilizate toate
electrocasnicele ºi piesele de mo-

bilier pe care doreºte clientul sã le
foloseascã.

Totodatã, mobilierul poate fi creat
în mod special pentru spaþiile mici
din bãi, care sunt spaþii private, dar
care, în acelaºi timp, sunt împãrþite
cu ceilalþi membri ai familiei.
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