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WE HEBBEN ONSZELF
GEHACKT

Steeds meer mensen verkennen hun eigen creativiteit. Door producten
anders op te vatten en kleine aanpassingen te doen, geven ze die
persoonlijkheid en maken ze er hun eigen ding mee: zo hacken ze
IKEA. En bij IKEA vinden we dat fantastisch! Dus toen we overwogen
om méér te doen met onze eigen producten, deden we een gedurfde
zet en vroegen het Nederlandse designduo Scholten & Baijings om
enkele van onze populairste klassiekers onder handen te nemen.
We gaven onze geliefde KLIPPAN en POÄNG in al hun betrouwbare
stabiliteit over aan een moderne aanpak, met trendy en kleurrijke
elementen waarin de hand van Scholten & Baijings erg voelbaar is.
Het resultaat is LYSKRAFT, een serie accessoires die KLIPPAN en
POÄNG in een nieuw jasje steken, samen met gloednieuwe producten
die je woning opfleuren.
LYSKRAFT: IKEA klassiekers gehackt door Scholten & Baijings.

02 .

MAAK KENNIS MET
SCHOLTEN
& BAIJINGS

De paden van het Nederlandse duo Stefan Scholten en Carole Baijings
kruisten elkaar aan het eind van de jaren 90. Stefan, die net was
afgestudeerd aan de beroemde Design Academy Eindhoven, werd
gevraagd om een kleine lounge te ontwerpen voor een creatieve
societyclub waar Carole werkte als adjunct‑directeur. Enkele jaren later,
in 2000, richtte het echtpaar een eigen atelier op, Scholten & Baijings,
Studio for Design. Stefan en Carole vestigden hun atelier in een
historisch gebouw met een prachtige grote tuin, naast het Amsterdams
Rijksmuseum.
De afgelopen twee decennia richtten Stefan en Carole zich op een
breed scala aan producten, variërend van meubels en porselein tot
grafisch design. Hun werk wordt gekenmerkt door hun perceptie van
functionele producten in combinatie met het gebruik van kleuren en
patronen, en oog voor detail.
Met hun eigen unieke aanpak hebben ze een beperkt verkrijgbare
collectie ontworpen en een paar IKEA klassiekers – KLIPPAN en POÄNG
– in een nieuw jasje gestoken. Zo ontstond LYSKRAFT, een collectie
IKEA klassiekers met een make‑over door Scholten & Baijings.
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03.

HACKING & DHZ
Onze producten waren er altijd al voor iedereen. En altijd hebben mensen
de kans gegrepen om via onze producten uitdrukking te geven aan hun
eigenheid, door die producten aan te passen, te personaliseren, een nieuwe
bestemming te geven of te gebruiken voor een doe‑het‑zelfproject. IKEA
producten aanpassen aan je persoonlijkheid en het wezen van jouw woning
kan je op heel veel manieren omschrijven, maar men noemt het doorgaans
‘IKEA hacking’.
Het is zo’n wijdverspreid fenomeen dat er hele websites aan gewijd zijn
met in totaal vele duizenden hacks. De tag #ikeahacks telt op Instagram
maar liefst om en bij de 160.000 posts! LYSKRAFT is onze manier om hulde
te brengen aan de passie en het vuur achter al die creativiteit over de hele
wereld.
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LYSKRAFT
Als hulde aan creativiteit, nieuwsgierigheid en de DHZ‑beweging
hebben IKEA en Scholten & Baijings KLIPPAN en POÄNG gehackt: ze
hebben nieuwe accessoires ontworpen waarmee iedereen een van onze
absolute klassiekers onder de zitbanken makkelijk een nieuw gezicht
geeft en nieuwe variatie brengt in de POÄNG familie. De collectie omvat
twee gewatteerde hoezen en schitterend ontworpen nieuwe poten
voor KLIPPAN en drie POÄNG fauteuils in nieuwe kleuren met hun
eigen gewatteerde hoezen. De nieuwe watteringstechniek zorgt voor
een exclusieve toets en de zachte vormen en strakke, zuivere kleuren
geven LYSKRAFT een heel eigen karakter. Daarnaast ontwierp het duo
nog glaswerk gemaakt van geperst glas plus servetten en dienbladen
van melamine.
In de LYSKRAFT collectie maken we van dichtbij de ontmoeting mee
tussen twee van de populairste IKEA klassiekers en een moderne
aanpak, om te komen tot een hybride van betrouwbare stabiliteit en
trendy kleurrijke elementen.
De producten zijn ontworpen met een scherp oog voor detail. Wie zich
neervlijt op deze meubels ontdekt extra kleuren en een verrassend
gedetailleerde afwerking. Dat laatste geldt trouwens ook voor de
grafische elementen op de dienbladen en servetten. Ze hebben elk hun
eigen motief dat perfect past in de collectie als geheel en vullen elkaar
perfect aan wanneer je ze samen gebruikt.
De sterke grafische inbreng van Scholten & Baijings loopt als een rode
draad door de collectie en omkadert het moderne design.
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05. PE R S B E R IC H T

IKEA omarmt DHZ: Scholten & Baijings
hacken klassiekers in het kader van een nieuwe
samenwerking
De nieuwe LYSKRAFT collectie brengt hulde aan het wereldwijde
fenomeen van IKEA hacking. Het beroemde Nederlandse designduo
Scholten & Baijings heeft de IKEA klassiekers KLIPPAN en POÄNG
herwerkt in het kader van een nieuwe samenwerking. Deze beperkt
verkrijgbare collectie met nog enkele bijkomende accessoires brengt
hulde aan de DHZ‑gemeenschap. Ze is verkrijgbaar vanaf augustus
2018.

‘De creativiteit die mensen tentoonspreiden in gemeenschappen van IKEA
hackers werkt inspirerend: ze vormde de aanzet voor de creatie van de nieuwe
LYSKRAFT collectie. Stefan en Carole geven bij uitstek blijk van het soort
nieuwsgierigheid en speelsheid waar wij hulde aan wilden brengen. Samen
hebben we de essentie gevat van het geheel van functionaliteit, kwaliteit, design
en waarde waar IKEA voor staat’, aldus Michael Nikolic, Creative Leader bij IKEA.
‘Met IKEA samenwerken is een eer, dus we waren allebei erg opgetogen toen
het interieurbedrijf met een samenwerkingsvoorstel kwam. Als kind ben ik in de
jaren 80 opgegroeid met IKEA. Toen ik 17 werd, was ik samen met de rest van
mijn gezin al 8 keer verhuisd. Ik vond het altijd heerlijk om naar IKEA te gaan
om nieuwe meubels te kopen voor mijn nieuwe kamer. IKEA was altijd aanwezig
en kwam altijd al met eigen verhalen over en een eigen relatie met het design.
Het voelt fantastisch om daar nu zelf deel van te gaan uitmaken’, zegt Stefan
Scholten.
‘Iedereen stond tijdens het hele proces erg open en we kregen alle nodige
vrijheid om onze ideeën uit te werken. IKEA is echt een enorm bedrijf, dus we
zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat we kregen, en we zijn trots op het
resultaat. Al het harde werk is de moeite waard gebleken’, vindt Carole Baijings.
‘De collectie draagt onze persoonlijke stempel en straalt van kleur. De highlights
zijn voor ons de stukken uit geperst glas omdat die totaal verschillen van wat er
vandaag op de markt is.’
Artistieke aanpak
‘Hacking en DHZ zijn trends die blijven groeien. Steeds meer mensen verkennen

hun eigen creativiteit en hermaken en vernieuwen dingen. En bij IKEA doen we
dat ook. De hackers zijn een inspiratie voor ons, en met LYSKRAFT willen we dat
graag tonen’, zegt Michael Nikolic, Creative Leader bij IKEA.
Iets nieuws doen met iconische stukken is geen sinecure. Maar toen ze de
kans kregen, aarzelden Carole en Stefan geen moment. ‘Toen IKEA bij ons
kwam aanzetten met het idee voor de collectie, prikkelde dat meteen onze
nieuwsgierigheid. Een nieuwe kijk geven op klassiekers die in zo veel woningen
over de hele wereld een plaats hebben was voor ons een bijzonder inspirerend
en uitdagend proces. We hebben allebei dolgraag aan dit project gewerkt’, zegt
Carole.
Het designduo maakt gebruik van onconventionele methoden, wat goed van pas
kwam tijdens deze samenwerking: ‘Ons ontwerpproces is een beetje anders
dan anders. We benaderen het op een eerder artistieke manier: we proberen
altijd nieuwe routes en zienswijzen uit, om het proces creatief en dynamisch
te houden. Die aanpak paste perfect bij het idee voor de collectie, die immers
precies dat soort zin voor creativiteit eert’, legt Carole uit.
Van oude naar nieuwe klassiekers
LYSKRAFT is een beperkt verkrijgbare collectie met nieuwe producten plus
accessoires voor de IKEA klassiekers KLIPPAN en POÄNG, die zijn gehackt door
Scholten & Baijings.
‘Alle IKEA designsamenwerkingen scheppen bij ons een bijzonder gevoel, en
deze vormt daarop geen uitzondering. Stefan en Carole hebben iets gecreëerd
dat ontegensprekelijk uniek is en inspirerend werkt. Door van een oude
vertrouwde klassieker iets nieuws te maken, bewijst de samenwerking hoe
veelzijdig onze producten zijn’, zegt Michael Nikolic, Creative Leader bij IKEA.
De uiteindelijke collectie is verkrijgbaar vanaf augustus 2018, en zowel Stefan
als Carole zijn trots op hun werk: ‘We wisten niet waar het proces ons naartoe
zou brengen, maar zodra we er beland waren, waren we allebei heel blij met het
resultaat. LYSKRAFT is alles wat we ervan wilden maken en we vinden het een
hele eer dat zo veel mensen er binnenkort thuis van kunnen genieten. We zijn
trots dat we deel uitmaken van deze IKEA collectie’, zegt Stefan.
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POÄNG fauteuil 99,90 Oran‑
je/Lyskraft oranje 392.610.77
KLIPPAN 2‑zitsbank 249,90
Lyckebyn donkergrijs
092.623.04
POÄNG
fauteuil

99,90

KLIPPAN
2‑zitsbank

249,90

PH155320
PH155306

LYSKRAFT
poot, 4 st.

29,90
Ons
ontwerpproces is
een beetje anders
dan anders. We
benaderen het
op een eerder
artistieke manier:
we proberen altijd
nieuwe routes
en zienswijzen
uit, om het
proces creatief
en dynamisch te
houden.
- Carole Baijings
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LYSKRAFT
schaaltje

1,99

LYSKRAFT dienbladen
Ø 32 cm 4,99/st. 903.874.22
Ø 43 cm 5,99/st. 803.877.43
Ø 56 cm 9,99/st. 303.877.45
LYSKRAFT glaswerk
Schaaltje 1,99 104.128.21
Glas 0,99 15 cl. 004.127.08
Glas 1,29 20 cl. 004.127.13
Bordje 1,49 004.128.26

PH155318
KLIPPAN hoes
2‑zitsbank 249,90
Lyckebyn beige 403.816.20
LYSKRAFT poot 29,90/4 st.
Oranje 503.842.89
Geelgroen 703.842.88
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LYSKRAFT
poot, 4 st.

29,90

PRODUCTEN

POÄNG fauteuilkussen 59,90

POÄNG fauteuilkussen 59,90

POÄNG fauteuilkussen 59,90

POÄNG onderstel fauteuil 40,-

POÄNG onderstel fauteuil 40,-

POÄNG onderstel fauteuil 40,-

LYSKRAFT poot 29,90/4 st.

LYSKRAFT poot 29,90/4 st.

Hoes: 100% katoen.
Designer: S Scholten/C Baijings.
140×60 cm. 5,5 cm dik.
Lyskraft blauw/grijs.

Hoes: 100% katoen.
Designer: S Scholten/C Baijings.
140×60 cm. 5,5 cm dik.
Lyskraft geel.

Hoes: 100% katoen.
Designer: S Scholten/C Baijings.
140×60 cm. 5,5 cm dik.
Lyskraft oranje.

Gebeitst, blank gelakt berken
fineer.
Designer: Noboru Nakamura.
68×82 cm. 100 cm hoog. Geel.

Gebeitst, blank gelakt berken
fineer.
Designer: Noboru Nakamura.
68×82 cm. 100 cm hoog. Oranje.

Gebeitst, blank gelakt massief
berken. Designer: S Scholten/C
Baijings. Ø 7 cm, 10 cm hoog.
Blauw/grijs.

Gebeitst, blank gelakt massief
berken. Designer: S Scholten/C
Baijings. Ø 7 cm, 10 cm hoog.
Wit berken.

704.104.90

504.104.91

304.104.92

Gebeitst, blank gelakt berken
fineer.
Designer: Noboru Nakamura.
68×82 cm. 100 cm hoog.
Blauw/grijs.

803.833.30

003.833.29

003.851.49

903.842.87

LYSKRAFT poot 29,90/4 st.

LYSKRAFT poot 29,90/4 st.

KLIPPAN 2‑zitsbank 249,90

KLIPPAN 2‑zitsbank 249,90

Gebeitst, blank gelakt massief
berken. Designer: S Scholten/C
Baijings. Ø 7 cm, 10 cm hoog.
Oranje.

LYSKRAFT poten worden apart
verkocht. Hoes: 100% katoen.
180×88 cm. 66 cm hoog.
Lyckebyn beige.

LYSKRAFT poten worden apart
verkocht. Hoes: 100% katoen.
180×88 cm. 66 cm hoog.
Lyckebyn donkergrijs.

LYSKRAFT papieren servet
1,99/20 st.

LYSKRAFT papieren servet
1,99/20 st.

LYSKRAFT papieren servet
1,99/20 st.

LYSKRAFT dienblad 9,99

Gebeitst, blank gelakt massief
berken. Designer: S Scholten/C
Baijings. Ø 7 cm, 10 cm hoog.
Geelgroen.

Papier. Designer: S Scholten/C
Baijings. 33×33 cm. Geel.

Papier. Designer: S Scholten/C
Baijings. 33×33 cm. Rood.

Papier. Designer: S Scholten/C
Baijings. 33×33 cm. Groen.

Hogedrukmelaminelaminaat.
Designer: S Scholten/C Baijings.
Ø 56 cm. Rood.

703.842.88

503.842.89

992.622.86

092.623.04

803.872.05

103.872.04

603.872.06

303.877.45

LYSKRAFT dienblad 4,99

LYSKRAFT dienblad 5,99

LYSKRAFT glas 0,99

LYSKRAFT glas 1,29

LYSKRAFT schaaltje 1,99

LYSKRAFT bordje 1,49

Hogedrukmelaminelaminaat.
Designer: S Scholten/C Baijings.
Ø 32 cm. Geel.

Hogedrukmelaminelaminaat.
Designer: S Scholten/C Baijings.
Ø 43 cm. Groen.

Glas.
Designer: S Scholten/C Baijings.
15 cl.

Glas.
Designer: S Scholten/C Baijings.
20 cl.

Glas.
Designer: S Scholten/C Baijings.
Ø 14 cm, 4,5 cm hoog.

Frosted glas.
Designer: S Scholten/C Baijings.
Ø 23 cm.

903.874.22

803.877.43

004.127.08

004.127.13

104.128.21

004.128.26

203.833.28
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