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DEZVĂLUIE -ȚI
STILUL  DE  VIAȚĂ
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Pentru mulți dintre noi, casa este o extensie a ceea ce suntem și a 

modului în care ne trăim viața. Nu vrei doar să depozitezi lucrurile 

care îți reflectă identitatea – vrei să le expui – ca tu să le admiri și ca 

ceilalți să le vadă. Inspirată de viața acasă și moda străzii, colecția 

limitată SPÄNST explorează modul în care ne putem amenaja 

cuiburile active și urbane de astăzi. 

Creată în colaborare cu Chris Stamp, designerul și directorul de 

creație Stampd din LA, SPÄNST îți arată ce înseamnă să îți 

organizezi și să îți expui obiectele cele mai de preț. Așa că, fie că 

este pentru un skateboard, jacheta care ar putea fi considerată o 

operă de artă sau încălțările care arată mai bine după fiecare 

purtare, colecția este un mod prin care să îți dezvălui stilul de 

viață, să îl expui cu același spirit artistic și mândrie între patru 

pereți, așa cum faci și în exteriorul lor.

„Moda și mobila sunt lucruri diferite, dar

procesul de creație este similar. Design-ul,

indiferent de mediu, este despre a găsi o

soluție potrivită pentru o provocare.”

- Chris Stamp

PH149848



FĂ  CUNOȘTINȚĂ CU 
CHRIS STAMP 
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Încă din copilărie, Chris a fost fascinat de modă și artă. Pe măsură ce 

a crescut, a fost inspirat de munca mamei sale, designer de genți și 

antreprenor al unei mici afaceri din Aspen, Colorado. Știa încă de pe 

atunci că viitorul lui va consta în creativitate.

Pe durata colegiului, unde a studiat design grafic, unul dintre profesorii 

săi l-a încurajat să își pună în practică creativitatea și să devină 

antreprenor. Cu o bază puternic formată în artă și design, a decis să își 

mărească orizonturile și să își focuseze atenția în altă direcție. A 

absolvit colegiul cu o diplomă în domeniul afacerilor, oferindu-i tot 

ceea ce avea nevoie pentru a pune pe picioare propriul brand.

În timpul proiectului său final din cadrul Cal Poly San Luis Obispo, 

Chris a creat un plan de afaceri pentru un brand de încălțăminte 

personalizată. Afacerea a evoluat în cele din urmă, oferind o gamă 

variată de produse pentru stilul de viață de pe Coasta de Vest. 

Înființat în 2011, brandul Stampd este cunoscut pentru atenția sa 

meticuloasă pentru detalii și modelele care încorporează cultura 

modernă a tinerilor, cu o înaltă calitate și o estetică minimalistă. 

Astăzi, cu o echipă în creștere, Stampd are propriul magazin pilot în 

inima orașului Los Angeles, vânzându-și linia de haine și accesorii în 

întreaga lume.

PH149825

„Nu am lăsat niciodată eșecurile 

să mă definească. Întotdeauna vor 

exista momente când lucrurile nu 

vor merge tocmai cum ți-ai dorit. 

Privind înapoi, cred că aceste 

etape m-au ajutat să devin un 

designer mai bun.”
- Chris Stamp



COLABORAREA

Explorarea schimbărilor și a nevoilor tinerilor din ziua de astăzi, cu

accent special pe stilul de viață activ și urban, a fost punctul de plecare

pentru colecția SPÄNST. Un număr de articole din colecție au fost create

de Maja Ganszyniec, colaborator frecvent al IKEA. Maja, absolventă a

Colegiului Regal de Artă din Londra, își desfășoară activitatea în studioul

de design din Varșovia și a menținut o relație strânsă cu IKEA din 2014.

Echipa s-a întâlnit pentru prima dată la New York, și au fost surprinși să 

constate că multe dintre ideile lor sunt similare: materialele inteligente 

sau culorile monocrome cu elemente grafice au fost câteva dintre ele. S-

au lăsat inspirați de industria sportivă și de consumatorii conștienți -

oameni care nu sunt preocupați doar de ceea ce poartă, ci și de modul în 

care colecționează obiectele și le expun, pentru a-și face spațiul mai 

frumos. Astfel, printre articolele din colecție veți găsi un dulap realizat din 

mesh, cutii de încălțăminte transparente și un suport de pantofi și / sau 

skateboard-uri.

„Cred că am creat produse uimitoare la 

prețuri accesibile. A fost interesant să 

redefinim ce înseamnă un „produs IKEA” 

și să promovăm ceva nemaiîntâlnit.”

- Maja Ganszyniec

PH149826
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“Am crescut făcând 

surfing și skating. Aici, 

în So Cal, a te da pe 

skate este mai mult 

decât un mijloc de 

transport. Este un mod 

de viață și un element 

esențial parte din ADN-

ul Stampd. Sunt onorat 

că am putut crea 

primul skateboard 

pentru IKEA.”

- Chris Stamp

PH150128

SPÄNST suport pantofi/skateboard 

299 RON 203.983.15

SPÄNST placă de skateboard  

299 RON 203.920.78

SPÄNST
Suport pantofi/skateboard

299 RON
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SPÄNST
Placă de skateboard

299 RON



PH149820

SPÄNST coș și minge de 

baschet, interior 149 RON

304.001.34
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SPÄNST
Coș și minge de baschet,
interior

149 RON

SPÄNST
fotoliu

999 RON/fiecare

PH149823

SPÄNST fotoliu 999 RON/

fiecare 804.172.12



PH150130

SPÄNST șapcă 19,9 RON

104.130.00

SPÄNST tricou 39,9 RON

704.131.63

SPÄNST hanorac 79,9 RON

004.134.54

“Odată cu această 

colecție am învățat 

că merită să încerci 

să îți depășești 

limitele. Am căutat 

soluții despre care 

am crezut că sunt 

puternice și 

îndrăzdețe, altfel nu 

ar mai fi meritat 

efortul.”

- Maja Ganszyniec

SPÄNST
Șapcă

19,9 RON
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PH149812

SPÄNST cutie pantofi 99 RON/  

fiecare L38×l25, Î17cm.  

Transparent 804.012.68
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SPÄNST
cutie pantofi

99 RON/fiecare

“În calitate de 

designer de modă, 

știu că oamenii vor 

să le arate altor 

oameni hainele, 

încălțările și 

accesoriile de care 

sunt mândri. De ce 

să cheltui mult pe 

o pereche de 

încălțări sport și 

apoi să le ascunzi 

în dulap?”

- Chris Stamp

PH149811



PH150126

SPÄNST cutie pantofi 79,9 

RON/fiecare l27×A38, Î24cm.  

Alb 004.003.95

Antracit 204.003.99

SPÄNST
cutie pantofi

79,9 RON/fiecare
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Totul este detaliat: pe multe dintre 

produse veți găsi coordonatele 

primului magazin IKEA din Suedia și 

ale magazinului Stampd din L.A.
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PH149839

SPÄNST geantă sport 129 RON

704.015.27

PH149821

SPÄNST suport umerașe 599 RON

003.983.21

SPÄNST
Geantă sport

129 RON

SPÄNST
suport umerașe

599 RON



„Am încercat diferite abordări și materiale, până 

când am ajuns la mesh. Pentru că poți vedea 

înăuntru, oferă un efect vizual frumos, în funcție de 

unghiul din care te uiți.”

- Maja Ganszyniec
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PH149822

SPÄNST dulap haine 799 RON

204.003.18

PH149814

SPÄNST stick cu LED de lumină

Î40cm 49,9 RON/fiecare         
104.031.81

Î134cm 99,9 RON/fiecare

104.031.76

SPÄNST
stick cu LED de lumină, Î134cm

99,9 RON/fiecare

SPÄNST
dulap haine

799 RON



PH149813
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PH149842

SPÄNST blat masă cu 

picioare 1199 RON 

003.985.85

SPÄNST
blat masă cu picioare

1199 RON



PH149824
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SPÄNST
suport cu picioare

259 RON

PH149850

SPÄNST suport cu picioare

259 RON 004.120.58

O masă înaltă ne 

face să simțim 

nevoia să lucrăm 

în picioare. Cu 

toate acestea, ne 

dorim să ne 

odihnim din când 

în când. Un suport 

cu picioare a fost 

soluția ideală 

pentru momentele 

în care simți 

nevoia să faci 

două lucruri în 

același timp.

- Maja Ganszyniec



DESIGN-UL INTERIOR
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ATUNCI CÂNDMODA ÎNTÂLNEȘTE

CU C H R I S S TA MP

IKEA a colaborat cu Chris Stamp, designer și director creativ 

al brand-ului Stampd, pentru crearea SPÄNST. SPÄNST este o 

colecție în ediție limitată care susține o viață activă, urbană. 

Sau, cum am putea spune altfel: un loc special pentru 

expunerea și depozitarea articolelor voastre preferate.

Multe colaborări ale IKEA provin dintr-o curiozitate nesfârșită. 

Începutul SPÄNST nu a fost o excepție. „Alături de Chris, ne-am dorit

să creăm un loc special pentru articolele voastre preferate și astfel să 

arătăm unicitatea multor oameni diferiți", spune Marcus Engman, 

Head of Design la IKEA of Sweden.

Pentru Chris, faptul că a venit dintr-un mic studio de modă din Los 

Angeles pentru a lucra cu un retailer de mobilă la nivel global a fost

ceva nou. „A fost puțin ireal când IKEA m-a contactat pentru prima 

oară. Este un brand la care mă uitam cu admirație de când eram 

mic - mereu conștient de pret, dar cunoscut pentru un design de 

calitate. Aașa că a fost o experiență importantă de învățare și o 

oportunitate pentru Stampd. Am ajuns să lucrăm cu o echipă 

incredibil de profesionistă - toată lumea a fost super deschisă și 

concisă în fiecare etapă a procesului”, spune Chris.

Mințile strălucite gândesc la fel

De asemenea, din echipa de colaborare face parte și designerul 
polonez, Maja Ganszyniec. Maja locuiește la Varșovia, însă cea mai 
mare parte a timpului și-o petrece în Älmhult, unde a început să 
lucreze alături de IKEA din anul 2014. „S-a dovedit că eu și Chris am 
avut idei foarte asemănătoare despre colecție și despre estetica sa. De 
la prima noastră întâlnire la New York, schițele noastre pentru colecție 
au fost foarte coerente,” spune Maja.

„Ideea din spatele colecției este ca IKEA să schimbe modul în care 
consumatorii mai tineri, cu o conștiință estetică, își organizează dulapul 
și accesoriile acasă. Vreau ca ei să se poată mândri cu felul în care 
arată îmbrăcămintea și încălțămintea, permițându-le să își aprecieze 
piesele la fel de mult ca și atunci când nu sunt purtate", spune Chris.

Viața sa în Los Angeles și procesul de creație pentru Stampd au fost 

o parte integrantă a creării SPÄNST. „Cred că acest „mediu 

urban" și un stil de viață mai activ, sunt atât de înrădăcinate în felul 

meu de a fi și în munca mea de designer. Pentru mine, este 

important ca într-o etapă a vieții să poți să muncești cu adevărat și, 

în cealaltă etapă, să te simți liber și să ai grijă de bunăstarea ta. Cred 

că acest mod de viață a marcat design-ul pentru SPÄNST ", explică 

Chris.

O formă de artă a obiectelor

Odată cu viziunea lui Chris la IKEA, colecția SPÄNST aduce textura 

materialelor sportive în medii diferite, între piese vestimentare basic 

și mobilier. Inspirată de betonul orașelor, natură și forme organice, 

colecția include piese esențiale pentru depozitare, precum o cutie de 

pantofi transparentă, un suport pentru îmbrăcăminte și un dulap din 

mesh. Dar asta nu este totul - SPÄNST introduce, de asemenea, 

câteva elemente noi, poate mai neașteptate, precum un scaun înalt, 

hanorace și un skateboard. „Sunt foarte încântat să fac parte din 

echipa care a creat primului skateboard, pentru IKEA, vreodată", 

zâmbește Chris.

Cu toate acestea, preferatul său este stick-ul de lumină cu LED - o 

lampă în stil minimalist, cochetă care poate fi fixată pe perete sau pe 

care o poți sprijini. „Lampa este o piesă minunată. Poate fi folosită în 

atât de multe moduri, iar faptul că se poate încărca cu ajutorul USB-

ului, o  face să fie foarte flexibilă - indiferent dacă este fixată pe perete 

și se încarcă cu ajutorul adaptorului de la smartphone sau de la

computer.”

Colecția SPÄNST sunt un lucru de care atât Maja, cât și Chris, se 

mândresc. „Sunt de părere că această colecție este remarcabilă în 

ceea ce privește estetica, deoarece întruchipează deschiderea IKEA 

de a explora noi idei și concepte", spune Maja. „Trebuie să recunosc 

că intenționez să mă duc la cumpărături când colecția va fi 

disponibilă în magazine", zâmbește ea. „Pentru mine, un design bun 

este minimal în esența sa, iar această colecție spune multe despre 

acest stil. Câteva dintre piesele acestei colecții vor fi în centrul 

atenției pentru mulți ani. Sper ca oamenii să o vadă ca pe o 

completare proaspătă a gamei IKEA ", concluzionează Chris.

IKEA FACE ECHIPĂ



REZUMATUL  F ILMULUI

D E  P R E Z E N T A R E A L  C O L E C Ț I E I

Acest film oferă o privire de ansamblu asupra colecției SPÄNST și 
descrie personajul căruia este destinat.

Aceste filme scurte se concentrează pe produse 
separate din colecția SPÄNST.

F I L M

COLECȚIE
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STICK-URI CU LED

DULAP DE PANTOFI

V I D E O  P R O D U S E

CUTIE DE PANTOFI TRANSPARENTĂ

BLAT DJ

FOTOLIU



REZUMAT IMAGINI
PH149825 PH149826 PH149841 PH149848 PH149849

PH149814 PH149815 PH149820 PH149821 PH149822 PH149823 PH149827 PH149839

PH149809 PH149812 PH149811 PH149824 PH149813 PH149850 PH149842

PH150128 PH150130 PH150126 PH150129 PH150127 PH150125

Poze slide cu slide
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PE663195

SPÄNST față de pernă 24,9 
RON

Fermoarul face ca husa să fie 
ușor de îndepărtat. 100%
bumbac.
Designer: STAMPD. L65×l40cm.  
Gri închis 304.104.87

PE672078

SPÄNST pătură 129 RON

Puteți schimba ușor aspectul, 
deoarece cele două fețe au culori 
diferite.. 83% bumbac,  17% 
poliester. Designer: IKEA of 
Sweden. l120×L180cm. Negru/  
gri 804.131.48

PE663694

SPÄNST sticlă de apă 19,9 
RON

Oțel inoxidabil lăcuit și plastic 
polipropilenic. Designer: IKEA of 
Sweden.0.5l.  Negru
604.111.50

PE663243

SPÄNST avizier 129 RON

15 bolduri incluse. Plută vopsită și 
aluminiu acoperit cu pulbere. 
Designer: STAMPD. L90×Î45cm.  
Alb/negru 504.037.87

PH149668

SPÄNSTagendă față-
verso 8,9 RON

Conține: 30 pagini liniate și 30 de 
pagini albe. Hârtie. Designer:  
STAMPD. l15×L20cm. Gri/negru
604.082.61

PE663202

SPÄNST cutie pantofi 79,9 
RON

Pudră de oțel. Designer:  
STAMPD. l27×A38, Î24cm.
Antracit 204.003.99

PE663204

SPÄNST cutie pantofi 79,9 
RON

Pudră de oțel. Designer:  
STAMPD. l27×A38, Î24cm.  Alb
004.003.95

PE672071

SPÄNST fotoliu 999 RON

Husă: 100% bumbac. Picioare: Lemn de 
fag solid, lăcuit. Designer: STAMPD.
l78xA82.5, Î80.5cm. Vansta negru

PE663236

SPÄNST blat masă cu picioare 
1199 RON

Lemn de frasin, vopsit și lăcuit. 
Designer: STAMPD

L136xl70, Î110cm. Negru

PE663240

SPÄNST suport cu picioare 259 
RON

Piele și oțel cu finisaj pudrat. 
Designer: MajaGanszyniec.

l39xÎ75cm. Negru lucios

PE663187

SPÄNST dulap haine 799 RON

Oțel cu finisaj pudrat.Designer:  
Maja Ganszyniec. l100×A55,
Î180cm Antracit.

204.003.18

PE663264

SPÄNST stick cu LED de lumină
49,9 RON

Policarbonat de plastic si oțel 
vopsit. Designer: STAMPD. Î40cm.
Model V1702F. SPÄNST. 

PE663265

SPÄNST stick cu LED de lumină 
99,9 RON

Policarbonat de plastic si oțel 
vopsit. Designer: STAMPD.
Î134cm. IKEA. Model V1703F.
Acest corp de iluminat conține LED

PE663612

SPÄNST prosop de călătorie din 
microfibră, set 2 bucăți 49,9 RON

Cuprinde: un prosop (70×70cm) și un 
prosop (100x150cm). 90% poliester, 
10% nailon. Designer:  Maja 
Ganszyniec/ STAMPD. Gri.

PE663197

SPÄNST față de pernă 19,9 
RON

Fermoarul face ca husa să fie 
ușor de îndepărtat. 100%
bumbac.

804.172.12 003.985.85 004.120.58 Acest corp de iluminat conține încorporat pentru energie electrică 104.129.82 Designer: STAMPD. L50×l50cm.
LED încorporat pentru energie de la de la clasa A++ la A. Gri deschis 504.082.85
clasa A++ la A 104.031.76
104.031.81

PE663215

SPÄNST cutie pantofi 99 RON

Plastic acrilic. Designer:STAMPD.  
L38×l25, Î17cm. Transparent  
804.012.68

PE663286

SPÄNST umerașe/3 bucăți 14,9 
RON 

Aluminiu anodizat.Designer:  Maja 
Ganszyniec. l40cm.

PE663200

SPÄNST suport
pantofi/skateboard 
299RON

Poate fi montat pe perete.

PE663235

SPÄNST suport umerașe 599RON

Vopsit, lăcuit cu cenușă solidă și 
finisat. Designer:STAMPD. l127×A36,
Î170cm. Alb

PE663201

SPÄNST sac de rufe 39,9RON

100% poliester. Designer: Maja  
Ganszyniec. 47l. Bej 004.103.75

PE663457

SPÄNST geantă sport 129RON

100% nailon. Designer: STAMPD.  
Negru 704.015.27

PE663692

SPÄNST placă de skateboard
299RON

Placaj de mesteacăn vopsit, 
aluminiu,oțel și plastic. Designer:

PE663621

SPÄNST coș și minge de 
basketball, interior 149RON

Recomandat pentru copii cu vârsta de 
peste 5 ani. Plastic acrilic, acoperit cu

PE663270

SPÄNST șapcă 19,9RON

100% bumbac. Designer:
STAMPD.  Circumferință 64cm.
Negru

103.926.58 Vopsit, lăcuit cu cenusă solidă și 
finisat. Designer:  Maja Ganszyniec.

003.983.21 STAMPD. L74xl21, Î15cm pudră din oțel si 100% polipropilen. 104.130.00

l80xÎ90cm. Negru 203.920.78 Designer: IKEA of Sweden.
203.983.15 l50xA35,Î45CM

304.001.34

P R O D U S  E
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PE663447 PE663447 PE663447 PE663447 PE672074 PE672074 PE672074 PE672074

SPÄNST tricou S, 39,9 RON SPÄNST tricou M, 39,9 RON SPÄNST tricou L, 39,9 RON SPÄNST tricou XL, 39,9 RON SPÄNST hanorac S, 79,9 RON SPÄNST hanorac M, 79,9 RON SPÄNST hanorac, L 79,9 RON SPÄNST hanorac, XL 79,9 RON

100% bumbac. Designer: STAMPD. 100% bumbac. Designer: STAMPD. 100% bumbac. Designer: STAMPD. 100% bumbac. Designer: STAMPD. 83% bumbac, 17% poliester. 83% bumbac, 17% poliester. 83% bumbac, 17% poliester. 83% bumbac, 17%poliester.

Negru 804.131.53 Negru 704.131.63 Negru 404.131.69 Negru 604.132.34 Designer: STAMPD. Negru
304.131.60

Designer: STAMPD. Negru
004.134.54

Designer: STAMPD.
Negru 304.134.57

Designer: STAMPD. Negru
304.134.62

P  R  O D  U  S  E
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PH149849
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