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Voor de creatie van de INDUSTRIELL collectie hebben we 
nieuwe methoden ontwikkeld om te werken met hout, 
glas, keramiek en textiel, om op grote schaal stuk voor 

stuk unieke producten te vervaardigen.

PH150031
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HULDE AAN  
UNIEKE IMPERFECTIE 
Wanneer je stilstaat bij de massaproductie van meubels, 
zie je al snel grote machines voor je waar continu 
nieuwe producten uit rollen die allemaal identiek zijn. 

Met de INDUSTRIELL collectie wilden wij dat gegeven 
op zijn kop zetten, door in de producten een zeer 
menselijke, heerlijk mooie imperfectie in te bouwen 
zonder ze duurder te maken. Met dat doel voor ogen 
gingen we de manier waarop we meubels maken 
compleet anders bekijken.  
 
In samenwerking met designer Piet Hein Eek hebben we 
nieuwe methoden ontwikkeld om te werken met hout, 
glas, keramiek en textiel. Daarbij bewandelden we het 
pad van de duurzaamheid dat Piet gemeen heeft met de 
IKEA aanpak.
 
Het eindresultaat straalt iets unieks en menselijks uit 
dat bijzonder verrassend is voor productie op zo’n grote 
schaal.

Image caption: Piet houdt de uiteindelijke theedoek 
omhoog, met op de achtergrond de eerste schetsen van 
het ontwerp.

INDUSTRIELL
theedoek, 2 st.

6,99

PH150036

INDUSTRIELL theedoek 6,99/2 st. 
504.022.12
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HET GLAS? HALFVOL!
Tijdens het ontwikkelingsproces op de fabrieksvloer zag 
Piet in hoe complex de massaproductie van geperst glas 
in elkaar zit. 

Na enkele valse starts werd er zelfs gesuggereerd om 
van dit materiaal af te stappen, maar Piet zette door. 

“Ik vond dat dit product perfect paste in het thema van 
de massaproductie op basis van handwerk”, vertelt hij.

Het uiteindelijke ontwerp is gebaseerd op een met de 
hand getekende schets die in een digitale tekening 
is omgezet voor de productie. Het team besloot 
de INDUSTRIELL glazen te produceren op twee 
verschillende machines, wat zorgt voor interessante 
kleine verschilletjes wanneer je ze combineert.

INDUSTRIELL
glas

0,99/st.

INDUSTRIELL glas 0,99/st. 
704.022.11
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MASSAPRODUCTIE T.O. 
HANDWERK
Massaproductie en handgemaakte meubels hebben elk 
hun voordelen.  
Productie op grote schaal is efficiënter, zodat hoge 
kwaliteit kan worden bereikt tegen een redelijke 
kostprijs. Daar staat tegenover dat handgemaakte 
stukken vaak even individueel zijn als de persoon die ze 
maakt. 

Het idee van handgemaakte meubels die zoveel mogelijk 
mensen kunnen kopen en betalen gaat vaak over de 
tong bij IKEA designers. Het gelukkige toeval wil dat de 
gedachten van de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek 
in dezelfde richting lopen.

INDUSTRIELL
glas

0,99/st.

PH150043

INDUSTRIELL glas 0,99/st. 
704.022.11   
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BOEIENDE SAMENWERKING 
“Toen ik als designer afstudeerde, was men heel 
hard bezig met een streven naar perfectie”, vertelt 
Piet. “Als je duizend exemplaren maakte, moesten ze 
identiek zijn, zonder dat je er iets aan kon zien dat 
niet door de designer was beslist. Ik wilde van dat 
idee af, om zo veel mogelijk aan het materiaal zelf 
over te laten.”

Piet staat ervoor bekend dat hij afgedankte 
materialen gebruikt om prachtige meubels te maken 
die prijken in hotels en galerijen over de hele wereld.
Die wil om altijd waarde te ontdekken in dingen die 
anders eindigen als afval vormt al van in het begin 
de basis van de IKEA aanpak.  

Het INDUSTRIELL wandrek is het perfecte voorbeeld 
van het streven om zo weinig mogelijk ‘weg te 
gooien’. “Alleen het hout dat verloren gaat bij het 
in stukken zagen of het maken van gaten wordt 
afgevoerd of verbrand”, legt Piet uit. 
 
Toen hij een collectie voorstelde op de meubelbeurs 
van Milaan, liep Piet IKEA Creative Leader Karin 
Gustavsson tegen het lijf en kwamen ze tot de 
conclusie dat ze op dezelfde golflengte zaten. 
Sindsdien groeide het idee van een samenwerking.

“Het bleek dat IKEA en ik al heel lang hetzelfde 
dachten”, vertelt Piet. “We willen voorwerpen uit 
een industrieel productieproces menselijker en 
persoonlijker doen aanvoelen.”

INDUSTRIELL
stellingkast

99,99

PH150033 PH150040

INDUSTRIELL stellingkast 99,99 
003.945.49
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DE START VAN HET AVONTUUR 
Na een ontmoeting in Älmhult, het Zweedse stadje waar 
de IKEA producten worden ontworpen, besloten Karin 
en Piet dat INDUSTRIELL naast houten meubels ook 
producten in glas, keramiek en textiel zou omvatten. 

“De grootste uitdaging was het behouden van de 
imperfecties die ambachtelijke stukken hun individuele 
persoonlijkheid geven”, aldus Piet. “Het was echt 
moeilijk om de mensen in de fabriek zover te krijgen dat 
ze blij waren met resultaten die ze gewoonlijk als fouten 
beschouwen.”

Voor elk type product moest een nieuwe aanpak voor 
de vervaardiging worden bedacht. Voor de keramieken 
vazen uit de collectie werden met de hand mallen 
ontworpen, om te kunnen kiezen uit verschillende 
vormen. De symmetrische ontwerpen voor het tafelgerei 
en het glaswerk werden lichtjes aangepast om te komen 
tot subtiele variaties. Iets gelijkaardigs deden we voor 
het textiel: in plaats van borduursel in rechte lijnen 
werd er gekozen voor patronen die handgetekend lijken, 
een aanpak die het uiterste vergde van de machines die 
hiervoor worden gebruikt.

INDUSTRIELL
vaas

19,99

PH1500041

INDUSTRIELL vaas 19,99 
103.870.77
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INDUSTRIELL
stoel

79,90

VERLANGEN NAAR HET UNIEKE 
Op een van de grootste moeilijkheden botsten we bij de 
creatie van een grenen stoel. 

“We maakten er een punt van om de hele boom zo 
volledig mogelijk te benutten, en behielden dus ook 
knoesten, onregelmatigheden in de nerf en de kleur en 
andere zogenaamde imperfecties”, vertelt Karin. “Bij 
onze leverancier werken pakweg duizend mensen die 
het gewoon zijn om feilloos witte meubels af te leveren, 
en nu vroegen wij hen om het compleet anders aan te 
pakken.”

Het IKEA hout, dat nu al wordt geproduceerd volgens 
strikte normen, zal tegen 2020 uitsluitend afkomstig 
zijn uit duurzamere bronnen. In de productie van de 
INDUSTRIELL stoel – en ook van de INDUSTRIELL 
tafel en de INDUSTRIELL bank – wordt dit prachtige, 
natuurlijke materiaal met nóg meer zorg en respect 
behandeld. De eenvoudige, minimalistische elegantie 
van het INDUSTRIELL wandrek toont ook aan dat 
minder soms echt meer is.  

Het ultieme doel van deze collectie is je interieur een 
warm, menselijk gevoel te geven.

“Het mooie aan INDUSTRIELL is voor mij dat je een 
zekere persoonlijkheid voelt in de producten”, zegt 
Karin. “Ze zijn gemaakt om te passen bij wat je al hebt 
en heel lang mee te gaan, dus hopelijk gaan ze ook deel 
uitmaken van jouw persoonlijkheid.”

De inkoop van hout gebeurt bij IKEA volgens zeer strikte 
normen, en tegen 2020 moet al ons hout afkomstig zijn 
uit duurzamere bronnen. Dat wil zeggen dat het ofwel 
gerecycleerd ofwel FSC-gecertificeerd is.

PH150038

INDUSTRIELL stoel 79,90 
Grenen. 003.945.06
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INDUSTRIELL
tafel

249,-

PH150057

INDUSTRIELL tafel 249,- 
Lichtgrijs. 603.945.27
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INDUSTRIELL
fauteuil

149,-

INDUSTRIELL
stoel

79,90

MAAK ZELF KUSSENS 
VAN THEEDOEKEN 
De met de hand getekende motieven van de theedoeken  
vormen de perfecte basis voor zelfgemaakte kussens.  
Stik er gewoon twee aan elkaar en stop er een binnenkussen in.

PH150042

PH150050

PH150039

INDUSTRIELL fauteuil 149,- 
003.926.49

INDUSTRIELL stoel 79,90 
Grenen. 003.945.06
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MET DE HAND GETEKEND,  
MET DE MACHINE GEWEVEN 
Volgens Piet zijn de theedoeken het duidelijkste voorbeeld 
van het thema ‘handwerk/massaproductie’ in de INDUSTRIELL 
collectie.

Hij tekende de motieven met de hand, zodat ze niet helemaal 
geometrisch correct zouden zijn. Hoewel de theedoeken met de 
machine geweven zijn, hoopte het designteam dat ze zouden 
lijken op handgemaakt textiel. 

“Toen de stalen van de streepjes- en ruitjesmotieven klaar 
waren, zagen we pas wat een goed idee het was geweest om 
door te zetten”, vertelt Piet. 

“De ruitjes geven de indruk dat iemand met een minder goed 
weefgetouw zijn uiterste best heeft gedaan om iets heel moois 
te maken. Het motief lijkt echt met de hand gemaakt, maar 
wordt eigenlijk in groten getale geproduceerd op een superieure 
weefmachine.”

INDUSTRIELL
theedoek, 2 st.

6,99

PH000000

INDUSTRIELL theedoek 6,99/2 st. 
504.022.12

© Inter IKEA Systems B.V. 2018 INDUSTRIELL limited edition / IKEA  PERSKIT /  APRIL  2018  / 11



INDUSTRIELL
fauteuil

149,-

PH150051

INDUSTRIELL fauteuil 149,- 
003.926.49
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INDUSTRIELL
bank

99,90

INDUSTRIELL
hanglamp

29,99/st.

INDUSTRIELL
stoel

79,90/st.

PH150045 PH150048 PH150047

INDUSTRIELL bank 99,90 
Grenen. 503.945.37

INDUSTRIELL stoel 79,90/st. 
Grenen. 003.945.06   
Geel. 803.945.07   
Licht grijsgroen. 503.945.04  
Middelblauw. 603.945.08  
Lichtgrijs. 203.945.05  
Groen-zwart. 703.945.03  

INDUSTRIELL hanglampen 
Ø40 cm. H 30 cm. 29,99/st. 803.962.00  
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/st. 303.963.54  
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/st. 403.963.58  
Ø45 cm. H 48 cm. 29,99/st. 704.004.86
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PERSONEELSRESTAURANT 
Vanaf de linkerbovenhoek, met de klok mee: Els, Piet Hein, Eva, Loes, 
Pim, Harm, Bart, Iggie, Nard, Esmee.

PH150034
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INDUSTRIELL
glas

0,99

PH150027 PH150026

PH150022

INDUSTRIELL glas 0,99 
704.022.11
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INDUSTRIELL
vaas

19,99

PH150001

PH150008

PH150015

INDUSTRIELL vaas 19,99 
103.870.77

INDUSTRIELL
stoel

79,90

PH150004

INDUSTRIELL stoel 79,90  
Licht grijs-groen. 503.945.04  
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INDUSTRIELL
fauteuil

149,-

PH150019

INDUSTRIELL fauteuil 149,- 
003.926.49
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INDUSTRIELL
stoel

79,90/st.

INDUSTRIELL
tafel

249,-

ONS HOUT
De inkoop van hout gebeurt bij IKEA volgens zeer 
strikte normen, en tegen 2020 moet al ons hout 
afkomstig zijn uit duurzamere bronnen. Dat wil zeggen 
dat het ofwel gerecycleerd ofwel FSC-gecertificeerd is. 

PH149996

INDUSTRIELL tafel 249,-
Grenen. 403.945.28  
INDUSTRIELL stoel 79,90/st. 
Geel. 803.945.07   
Middelblauw. 603.945.08
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INDUSTRIELL
stellingkast

99,99/st.

INDUSTRIELL
hanglamp

29,99/st.

INDUSTRIELL
glas

0,99/st.

PH149999

PH149998

INDUSTRIELL glas 0,99/st. 704.022.11

INDUSTRIELL hanglampen 
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/st. 303.963.54  
Ø24 cm. H 24 cm. 24,99/st. 403.963.58  
Ø40 cm. H 30 cm 29,99/st. 803.962.00  

INDUSTRIELL stellingkast 99,99/st. 
003.945.49
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EEN BOEIEND VERHAAL 
Wat gebeurt er wanneer een groot industrieel 
designbedrijf zoals IKEA het pad van een befaamde 
designer/vakman kruist?
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LANCERING OP DE DUTCH DESIGN WEEK
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“The theme ‘do not throw away’ 
was almost one hundred per cent 
represented on the shelves cabinet. 
Only the wood removed by saw cuts 
and creating holes is taken away 
or burned. I had previously made 
a similar cabinet for a different 
project, but then very large and 
much too laborious.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL shelving unit 110x110
Article number: 00394549
Materials: Base material: Pine plywood
Metal parts: Steel Feet: Polyethylene plastic
In stores: April 2018

“I saw a pipe-bending machine in the factory, 
which presented new opportunities. I thought 
that they could perhaps use this to make the 
impossible stackable chair, originally intended 
for the Jassa collection, with a steel frame.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL armchair natural/grey
Article number: 00392649
Materials: 
Frame: Steel, Epoxy/polyester powder coating 
Weaving: Paper, Clear acrylic lacquer
Foot: ABS plastic
In stores: April 2018

“I wanted the wood to be roughly sawn, just like 
the first raw planks to come out of the sawmill. 
It was possible to make the chairs in this way 
but the large planks for the table-tops had to 
be glued and the knots removed due to the 
finger-joints. We discussed the maximum size 
of the planks that could be glued and how rough 
the wood could be in order to produce the best 
possible result. Everything they had been trying 
their best to achieve for the past fifty years was 
now being questioned. Instead of smooth and 
perfect it now had to be rough and imperfect.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL bench 190 pine
Article number: 10394539
Materials: Basematerial/ Seat and back 
frame: Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Steel, Polyethylene plastic
In stores: April 2018

“I wanted the wood to be roughly sawn, just like 
the first raw planks to come out of the sawmill. 
It was possible to make the chairs in this way 
but the large planks for the table-tops had to 
be glued and the knots removed due to the 
finger-joints. We discussed the maximum size 
of the planks that could be glued and how rough 
the wood could be in order to produce the best 
possible result. Everything they had been trying 
their best to achieve for the past fifty years was 
now being questioned. Instead of smooth and 
perfect it now had to be rough and imperfect.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL table 200x80 pine
Article number: 80394526
Materials: Basematerial/ Table top: Solid 
pine, Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Polyethylene plastic, Steel
In stores: April 2018

“Handmade mass production was the 
starting point for the terracotta vases I 
wanted to make. Once again, we would 
make moulds of these handmade vases. 
Because they are round and always turned, 
it is difficult to see how many different 
models there are. Ceramic is always made 
from a mother form. This is used to make a 
mother mould which is then in turn used to 
make production moulds. So, as long as the 
quantities are large enough, you can just 
as easily work with several different mother 
moulds and the rest remains the same.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL vase 32 terracotta
Article number: 10387077
Materials: Red clay, Glaze
In stores: April 2018

“At a certain point I realised that we have 
sold less than 5000 of our best selling chair 
in the last ten years and that IKEA makes 
thousand units of one product at one time. 
So they make more chairs in one go than I 
would make of one product in my whole life. 
Their investment is therefore much more 
efficient than ours. This immediately also 
explains how the numbers make it possible
to develop and introduce large quantities 
into the market with so much attention in 
such a short space of time and with such 
large teams.” 

“The design for the chair is very unique 
and characteristic, a kind of all-or-nothing-
design. If it is embraced it could even 
become an classic or, and the chance is 
small, it will be a complete disaster.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL chair pine
Article number: 00394506
Materials: Basematerial/ Seat and back 
frame: Solid pine, Clear acrylic lacquer 
Feet: Steel, Polyethylene plastic
In stores: April 2018

“I had devised a series of lamps, inspired by the classic cast 
iron and steel wire factory lamps we all know. Now they were 
to be made completely of bamboo, as if they were traditional 
Vietnamese work lamps that almost perfectly match the 
bamboo scaffolding that can be seen everywhere around and 
under construction sites. These gigantic bamboo scaffolds 
could even be seen around enormous, modern concrete 
buildings-to-be. In Asia, a scaffolding pipe is made of 
bamboo. It seemed quite logical to make lamps according to 
the drawings because their industrial character demands that 
they are made round and very neatly. After some instruction 
and when the moulds had been made, the prototype- makers 
produced almost perfect results. These items were in stark 
contrast to the shapeless lamp made of seagrass. It is not 
easy to shape seagrass into a sleek shape so I thought: 
let’s make it amorphous. The resulting lamp was very 
characteristic, but a little too extreme.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL pend lmp 24x24 
Article number: 30396354
Materials: 
Ceiling cup: Polypropylene plastic
Shade: Bamboo, Clear lacquer 
Clamp: Steel, Powder coating
In stores: April 2018

INDUSTRIELL pend lmp 40x30 
Article number: 80396200
Materials: 
Ceiling cup: Polypropylene plastic
Shade: Bamboo, Clear lacquer 
Clamp: Steel, Powder coating
In stores: April 2018

INDUSTRIELL pend lmp 24x24 
Article number: 40396358
Materials: 
Ceiling cup: Polypropylene plastic
Shade: Bamboo, Clear lacquer 
Clamp: Steel, Powder coating
In stores: April 2018

“Handmade – mass produced 
This is a concept in which the first 
models are made by hand and then 
used to make moulds, which in 
turn are then used to produce large 
quantities. Furthermore, we kept 
in mind that the collection should 
show respect for materials and 
traditional crafts.” 
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL vase 32 terracotta
Article number: 10387077
Materials: Red clay, Glaze
In stores: April 2018

“Using jacquard weaving looms it is possible 
to weave extremely complicated patterns. 
I decided that I could devise two patterns, 
within the context of ‘hand made – mass 
produced’, one with stripes and the other 
with blocks “checks and stripes”. If you do 
this by hand, you can be sure it will not end 
up straight. The checks were even a little 
clumsy. It took hours just to draw the design 
as neatly as possible and yet the result was 
deplorable, if the goal had been to produce 
a perfectly geometric pattern. But when the 
goal is to create something handmade, as 
with this collection, the result was beautiful.”  
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL tea towel 60x60 2 pack 
Article number: 50402212
Materials: 100% linen
In stores: April 2018

POSTERS VAN DE TENTOONSTELLING  
OP DE DUTCH DESIGN WEEK
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PRODUCTINFO

PE669898

INDUSTRIELL fauteuil 149,-

Blank gelakt papier en gepoederlakt 
staal.   69×75 cm. H 68 cm. Naturel/
grijs. 003.926.49

PE669913

INDUSTRIELL stellingkast 99,99

Grenen triplex. 110×24 cm.  H 110 cm. 
003.945.49

PE669914

INDUSTRIELL tafel 249,-

Voor 4–6.personen. Gebeitst, blank 
gelakt massief grenen.135×80 cm. 
H 74 cm. Lichtgrijs. 603.945.27

PE669915

INDUSTRIELL tafel 249,-

Voor 4–6 personen. Blank gelakt massief 
grenen. 135×80 cm. H 74 cm. Grenen. 
403.945.28

PE669918

INDUSTRIELL bank 99,90

Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 
125×30 cm. H 44 cm. Lichtgrijs. 
303.945.38

PE669904

INDUSTRIELL stoel 79,90

Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 
40×54 cm. H 82 cm. Lichtgrijs. 
203.945.05

PE669907

INDUSTRIELL stoel 79,90

Blank gelakt massief grenen. 40×54 cm. 
H 82 cm. Grenen. 003.945.06

PE669903

INDUSTRIELL stoel 79,90

Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 
40×54 cm. H 82 cm. Groen-zwart. 
703.945.03

PE669905

INDUSTRIELL stoel 79,90

Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 
40×54 cm. H 82 cm. Licht grijs-groen. 
503.945.04

PE669906

INDUSTRIELL stoel 79,90

Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 
40×54 cm. H 82 cm. Middelblauw. 
603.945.08

PE669908

INDUSTRIELL stoel 79,90

Gebeitst, blank gelakt massief grenen. 
40×54 cm. H 82 cm. Geel. 803.945.07

PE669900

INDUSTRIELL bank 99,90

Blank gelakt massief grenen. 125×30 cm. 
H 44 cm. Grenen. 503.945.37
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PRODUCTINFO

PE669909

INDUSTRIELL glas 0,99/st.

Glas. 20 cl. 704.022.11

PE669899

INDUSTRIELL vaas 000

Rode klei.  H 31 cm. Terracotta. 
103.870.77

PE664694

INDUSTRIELL hanglamp 29,99

Elke lampenkap is met de hand gemaakt 
van natuurlijke vezels en dus uniek. 
Blank gelakt bamboe. Ø40 cm. H 30 cm. 
IKEA. Model T1710F. Deze armatuur is 
compatibel met lampen van klasse A++ 
tot D. Bamboe. 803.962.00

PE664692

INDUSTRIELL hanglamp 29,99

100% fzo v Ø45, cm. H 48 cm. IKEA. 
Model T1711F. Deze armatuur is 
compatibel met lampen van klasse A++ 
tot D. Naturel/beige. 704.004.86

PE658698

INDUSTRIELL theedoek 6,99/2 st.

100% linnen.  60×60 cm. Blauw. 
504.022.12

PE664695

INDUSTRIELL hanglamp 24,99

Elke lampenkap is met de hand gemaakt 
van natuurlijke vezels en dus uniek. 
Blank gelakt bamboe. Ø24 cm. H 24 cm. 
IKEA. Model T1709F. Deze armatuur is 
compatibel met lampen van klasse A++ 
tot D. Bamboe. 403.963.58

PE664693

INDUSTRIELL hanglamp, globe 24,99

Elke lampenkap is met de hand gemaakt 
van natuurlijke vezels en dus uniek. 
Blank gelakt bamboe.  Ø24 cm. H 24 cm. 
IKEA. Model T1708F. Deze armatuur is 
compatibel met lampen van klasse A++ 
tot D. Bamboe. 303.963.54
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