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IKEA X TOM DIXON X YOU
Há cerca de um ano, foi lançada a primeira parte de DELAKTIG: uma plataforma
para todos os estilos de vida, possível de personalizar e adaptar a todas as
reviravoltas e mudanças na sua vida. Chegou a altura da segunda parte. A IKEA,
juntamente com o ícone de design industrial, Tom Dixon, conceberam a única
peça de mobiliário capaz de o acompanhar em toda a sua vida...
“Chamámos-lhe plataforma aberta para a vida e o Tom estava sempre a
chamar-lhe cama, por isso, não podíamos ficar pelo primeiro lançamento
de DELAKTIG. A cama é uma peça fundamental em qualquer casa, pois,
como é óbvio, todos precisamos de uma boa noite de sono. Por isso,
decidimos avançar com um segundo lançamento:
uma estrutura de cama que pode ser personalizada.”
- James Futcher, Creative Leader da IKEA
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PH157195

It’s time for bed
“Estou fascinado pela cama como um
tipo de artigo básico de que todos
precisam. É essencial: passamos mais
tempo em contacto com as nossas
camas do que com qualquer outro
móvel. Então, porque não levá-las
mais longe?”
- Tom Dixon, Designer

Por isso, a equipa não podia simplesmente
parar depois do primeiro lançamento
de DELAKTIG. O que poderia levar a
fulgurante plataforma aberta de alumínio
ao nível seguinte?
Com lançamento em fevereiro de 2019,
a estrutura de cama DELAKTIG é uma
continuação evidente da gama de sofás,
igualmente aberta à personalização e
transformação. Disponível em tamanho
“queen”, e com a escolha do colchão ao
seu critério, trata-se de uma plataforma
que pode ser personalizada de acordo
com o conforto pretendido e o estilo de
cada um. Tal como a restante coleção
DELAKTIG, pode adicionar, remover e
trocar os acessórios de acordo com o seu
estilo de vida ou, neste caso, de acordo
com as suas preferências para dormir.
DELAKTIG gama. Plataforma, poltrona 295€ Gunnared cinzento
292.894.87 Encosto c/almofada 70€ Gunnared cinzento 492.894.67
Estrutura de cama c/2 mesas de apoio 419€ 292.881.00 Candeeiro
LED de pé 90€/ud 003.965.86
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PH157194

PH157196

A estrutura em alumínio extrudido, feita com alumínio
50% reciclado, é cortada em peças ligadas por juntas
dobradas para conseguir estabilidade máxima, um
método de produção também usado na indústria da
aviação, e que torna o design extremamente leve e
duradouro.
PH157197

Também feita em alumínio 50% reciclado, a ferragem
para cabeceira, vendida em separado, é o que permite
ligar a cabeceira à estrutura, dando de imediato um
novo estilo à sua cama.

DELAKTIG gama. Plataforma, poltrona 295€ Gunnared cinzento
292.894.87 Encosto c/almofada 70€ Gunnared cinzento 492.894.67
Estrutura de cama/cabeceira/2 mesas de apoio 559€ Alumínio/preto
392.881.28 Candeeiro LED de pé 90€/ud 003.965.86
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PH157199

PH157201

Em segundos, consiga um novo estilo para a sua
cama ao anexar uma cabeceira DELAKTIG à estrutura.
Esta, em preto, segue a mesma expressão estética
da mesa de cabeceira existente: gráfica, simples e
moderna.

DELAKTIG gama. Plataforma, poltrona 295€ Gunnared bege
492.890.47 Encosto c/ almofada 70€ Gunnared bege 692.890.27
Braço c/almofada 55€ Gunnared bege 792.890.22 Mesa de apoio p/
estrutura 45€ 003.860.97 Estrutura cama c/cabeceira 469€ Alumínio/
preto 692.875.37 Candeeiro LED de pé 90€/ud 003.965.86
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PH157203

PH157205

Pode também optar por um estilo mais acolhedor e
rústico com a cabeceira em rota cujas fibras naturais
equilibram o design simples de DELAKTIG, conferindo
uma expressão mais delicada.

DELAKTIG gama. Plataforma, poltrona 295€ Gunnared Castanho
rosado claro 192.893.41 Encosto com almofada 70€ Gunnared
Castanho rosado claro 192.893.22 Braço c/almofada 55€ Gunnared
Castanho rosado claro 192.893.17 Candeeiro LED de pé 90€/
ud 003.965.86 Estrutura cama c/cabeceira 499€ Alumínio/rota
992.875.50 Mesa de apoio p/estrutura 45€ 003.860.97
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Capas que duram

PH157206

A acompanhar a nova estrutura de cama
e cabeceiras DELAKTIG, chega também
uma atualização de capa para a plataforma
existente. Com uma maior resistência
à abrasão e ao desvanecimento da cor,
a coleção DELAKTIG pôde avançar para
novos e entusiasmantes territórios.
Quem sabe se a plataforma DELAKTIG
não poderá ser perfeita para o seu novo
escritório, hotel ou área de receção?
Dê as boas-vindas às três novas cores
DELAKTIG: castanho rosado claro, bege e
cinzento.

DELAKTIG gama. Plataforma, poltrona 295€
Gunnared Castanho rosado claro 192.893.41 Braço
c/almofada 55€ Gunnared Castanho rosado claro
192.893.17 Encosto c/almofada 70€ Gunnared
Castanho rosado claro 192.893.22 Mesa de apoio p/
estrutura 45€ 003.860.97 Candeeiro LED de pé 90€
003.965.86
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VÍDEOS
LOOP GIF 4:3 FORMAT

GIF

LOOP FILM 4:3 FORMAT

LOOP GIF 1:1 FORMAT

FILM 2:1 INSTAGRAM FORMAT

GIF

LOOP FILM 1:1 FORMAT

Including separate end
frame for graphics
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“Enquanto designers, observamos muitas coisas. A
maior parte são inúteis e não fazem sentido. Por fim,
acaba por emergir um padrão de todas as informações
que nos chegam. Os bons designers detetam
facilmente padrões, aplicando-os, ou então reparam
numa série de elementos díspares e juntam-nos de
forma a constituírem uma ideia única e robusta.”
- Tom Dixon, Designer

CONTACTOS
FEVEREIRO 2019

ADAGIETTO
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IKEA
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