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MAG HET
WAT
WARMER?!
De gulle warmte van IKEA is bijzonder goed
voelbaar in de nieuwste ‘tijdelijke collectie’
JASSA. Je kan vast je ogen niet afhouden van
deze eclectische mix van meubels, textiel en
accessoires waaraan vijf designers meewerkten.
Met zijn afgeronde lijnen, natuurlijke materialen
en felgekleurde motieven doet JASSA je woning
het hele jaar rond stralen van zomerse vreugde.
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Dit is de JASSA collectie
De handgemaakte JASSA artikelen zijn geïnspireerd op
Indonesische en Zuidoost-Aziatische designtradities en
gemaakt van natuurlijke materialen.
Ze nodigen je uit alles los te laten en het leuk te maken.
Spontaniteit en samenzijn zijn troef.
Niet twijfelen dus, JASSA is maar tijdelijk verkrijgbaar.
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Doe het samen!
De JASSA collectie zet mensen aan tot samen zijn, al van in het
begin. Ze is het product van vijf creatieve geesten die samen
verschillende ideeën ontwikkelden vertrekkend van één thema.
Het team bestond uit de Nederlandse designer Piet Hein Eek en
de inhouse IKEA designers Nike Karlsson, Iina Vuorivirta en Paulin
Machado, aangevoerd en gecoördineerd door Karin Gustavsson.
Elke ontwerper heeft zijn of haar stempel op de collectie gedrukt,
maar alle stukken genereren samen een vrij en blij gevoel.
Als Creative Leader is Karin erop uit om van de wereld een meer
ontspannen, functionelere en mooiere plek te maken. “We zijn
met JASSA vertrokken van vertrouwde zaken als handgevlochten
natuurlijke vezels en batiktextiel om er iets nieuw en opwindend
van te maken”, vertelt ze.
JASSA biedt massa’s mogelijkheden voor mensen die selectief
willen omspringen met de Bohemian look. Karin legt uit: “De
handgemaakte meubels met hun natuurtinten kan je combineren
met stoffen in strak wit en zwart. Of je vrolijkt een bestaande
zitbank op met een paar felgekleurde JASSA kussens. En
creatievelingen kunnen ook zelf iets maken met de stoffen
(lengte: 3 meter). Helemaal in de spirit van JASSA is het devies:
‘alles mag’!”

PH140281
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“Het ontwerpproces verliep heel speels. We werkten
samen op de fabrieksvloer en leerden al doende
werken met materialen waarmee we niet vertrouwd
waren. We voelden ons vrij om te experimenteren.”
Piet Hein Eek, designer

PH140808

PH140811

PH140802

“Tijdens het werk aan JASSA groeide bij
mij een diepe waardering voor de kunde van de
plaatselijke ambachtslui.”
Nike Karlsson, designer
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Het team bestond uit de
Nederlandse designer Piet Hein Eek

PH140801

en de inhouse IKEA designers
Nike Karlsson, Iina Vuorivirta

“Ambachtelijk handwerk en textiel zijn een

en Paulin Machado, aangevoerd

prachtige inspiratiebron. We zijn met JASSA

en gecoördineerd door Karin
Gustavsson.

vertrokken van vertrouwde zaken als
handgevlochten natuurlijke vezels en batiktextiel
om er iets nieuw en opwindend van te maken.”
Karin Gustavsson, Creative Leader

PH140812
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“JASSA is een smeltkroes van allerlei
facetten, niet alleen kleuren en
motieven. De collectie combineert
moderne ontwerpen met natuurlijke
materialen en traditionele handwerk
methoden. Het resultaat is een
vrije, blije collectie van stoffen en
interieurartikelen met een uitbundige,
unieke feel die toch ook iets vertrouwds
hebben.”
Karin Gustavsson, Creative Leader

PH140277
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PH140263
JASSA kussenovertrekken. 40×65 cm 7,99/st. Diverse kleuren. 203.470.38 50×50 cm. 6,99/st. Diverse kleuren. 703.469.94
Diverse motieven/blauw. 403.470.23 65×65 cm 12,99/st. Diverse kleuren. 803.470.40 9,99/st. Diverse motieven. 403.470.42
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PH140245
JASSA serie. Kamerverdeler. 69,90 403.488.24 Windgong 9,99/st. 503.449.53

PH140262
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Hetzelfde, maar dan anders
Breng een team van internationale designers met
uiteenlopende achtergronden en verschillende
specialismes samen, geef ze éénzelfde thema, en wat krijg
je? JASSA!
“Toen we begonnen te werken aan de prototypes van
de meubels, de constructie uittestten, nadachten over
de vormgeving en wat de sterkste ideeën waren, deed
iedereen zijn zegje”, vertelt de Nederlandse designer Piet
Hein Eek. “Het ging er heel speels aan toe. We werkten
samen op de fabrieksvloer en leerden al doende werken
met materialen waarmee we niet vertrouwd waren. We
voelden ons vrij om te experimenteren.”
Die speelsheid merk je duidelijk in het eindresultaat: een
lichtvoetige collectie kleurrijk textiel, rotanmeubels met
rondingen en coole accessoires. De eenheid van stijl zit
’m in de met de hand bewerkte natuurlijke materialen en
de prints met felle motieven, die de hele collectie doen
zinderen van zomerse warmte.

PH1402479

Designer Piet Hein Eek
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“In ontwerpen voor mijn
eigen studio focus ik altijd
op eenvoud en efficiëntie.
In dat opzicht was werken
voor IKEA niet anders.”
Piet Hein Eek, designer

PH140257
JASSA serie. Kussenovertrek
6,99/st. 50×50 cm. Diverse motieven/
blauw. 403.470.23 Kussenovertrek
9,99/st. 65×65 cm. Diverse motieven. 403.470.42 Zonnebed 79,90
87×103 cm. H 65 cm. 903.526.63
Zonnebed 99,90 77×152 cm. H 60 cm.
403.472.97
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PH140259
JASSA serie. Zonnebed 79,90
87×103 cm. H 65 cm. 903.526.63
Kussenovertrek 6,99 50×50 cm.
Diverse kleuren. 703.469.94
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Elk stuk is uniek
Als je van naderbij naar de JASSA collectie kijkt, zie je
dat echt elk stuk anders is. De ene zitbank in rotan is
misschien net iets gebogener dan de andere, met een
iets gladdere of net ruwere textuur. Of je merkt dat iets
niet 100% symmetrisch is. Het valt nauwelijks op, je
moet heel goed kijken, maar het is er wel.
“Dat is het mooie van een handgemaakte collectie
als deze”, zegt de Finse designer Iina Vuorivirta. “Het
productieproces is niet gemechaniseerd, dus er zit
variatie in de eindproducten.”
Alle onderdelen op basis van natuurlijke vezels in de
JASSA collectie – de meubels, manden, vloerkleden van
zeegras en lampenkappen in bamboe – zijn 100% met
de hand gemaakt. Er zijn talloze uren werk gekropen in
het buigen en vlechten van de materialen, plus de nodige
vaardigheid in het aan elkaar zetten van onderdelen met
nauwelijks een spijker of wat lijm.

PH140278

Designer Iina Vuorivirta
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PH140255

PH140255 JASSA zitbank 129,- 003.473.03. Met de hand gemaakt door bekwame vaklieden. Blank gelakt rotan.
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PH140246

“De JASSA keramiek is allemaal met
de hand geglazuurd. Het is geen
gecontroleerd industrieel proces,
dus elk stuk ziet er lichtjes anders uit.”
Iina Vuorivirta, designer

PH140246
JASSA borden. Bordje 2,99/st. 703.438.77 Bord 3,99/st.
103.438.75 Platte ovenschaal 9,99/st. 903.438.76
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“Natuurlijke materialen kan je
niet strak intomen. Ze gedragen
zich elke keer net ietsje anders.”
Iina Vuorivirta, designer

PH140252
JASSA serie. Siervaas 24,99 H 37 cm. 303.456.56
Siervaas 24,99 H 45 cm. 303.456.61 Schaal 19,99
Ø39 cm. H 21 cm. 103.449.69 Kussenovertrek 7,99
40×65 cm. Diverse kleuren. 203.470.38
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PH140253
JASSA serie. Mand 19,99 Ø42 cm. H 40 cm. 103.473.45
Fauteuil 79,90 72×65 cm. H 90 cm. 603.473.43 Voorgeknipte stof 18,99 150×300 cm.
Diverse motieven/cirkel. 603.468.81

PH140242
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“Het mooie aan een handgemaakte collectie
zoals deze is de variatie in de eindproducten.”
Iina Vuorivirta, designer

PH140247
JASSA hanglampen. Ophanging wordt apart verkocht. Hanglampenkap
24,99/st. Ø37 cm. H 48 cm. 203.456.52 Hanglampenkap 29,99 Ø54 cm.
H 37 cm. 803.456.54
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Hot, hot, hot!
Zoals het chilipepertje in de saus, geven de JASSA stoffen de
collectie een flinke dosis pit en intensiteit. Vanwaar komen al
die hartverwarmende ideeën?
Textielontwerper Paulin Machado liet zich inspireren door
de manier waarop ze in Indonesië kleuren en motieven
combineren. “De visuele opbouw van de JASSA motieven doet
erg denken aan batik en ikat. Massa’s kleuren wedijveren met
elkaar: roze, geel, blauw, groen… Eerst vraag je je af hoe dat
ooit een samenhangend geheel wordt”, lacht ze, “maar het
werkt!”

PH140280

Paulin Machado, designer
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PH140250
JASSA kussenovertrekken 50×50 cm. 6,99/st. Diverse motieven/blauw. 403.470.23 Diverse kleuren. 703.469.94
65×65 cm 12,99/st. Diverse kleuren. 803.470.40 9,99/st. Diverse motieven. 403.470.42
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PH6140283
JASSA serie. Voorgeknipte stof 18,99/st.
Hier werd er een broek van gemaakt. 150×300 cm.
Diverse motieven. 903.468.94 Kussenovertrek 6,99/st.
50×50 cm. Diverse motieven/blauw. 403.470.23
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“Massa’s kleuren wedijveren met elkaar. Eerst vraag je
je af hoe dat ooit een samenhangend geheel wordt…
maar het werkt!”
Paulin Machado, designer

PEH140243
JASSA voorgeknipte stof 18,99/st. 150×300 cm. Diverse
motieven. 903.468.94 Diverse motieven/cirkel. 603.468.81
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PH140244
JASSA vloerkussen 19,99/st. 48×48 cm.
Dikte: 10 cm. Diverse kleuren. 103.476.04
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Natuurlijke materialen
waar je blij van wordt
Bijna alle stukken uit de JASSA collectie zijn gemaakt
van rotan, bamboe, waterhyacint, zeegras of katoen:
organische materialen die aangenaam aanvoelen. Volgens
designer Nike Karlsson zijn ze ook aangenaam om mee te
werken.
Voor deze collectie dompelden de JASSA designers
zich onder in de wereld van traditioneel Vietnamees
en Indonesisch handwerk. Moderne, gemechaniseerde
processen werden opzijgeschoven en men koos voor een
zachtere manier van werken.
Nike legt uit: “Met een materiaal zoals rotan moet je
denken in termen van buigen en binden in plaats van
zagen en spijkeren.”

PH140276

Designer Nike Karlsson
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PH140249
JASSA serie. Fauteuil 99,90/st. 65×70 cm.
H 67 cm. 803.575.76 Kussenovertrek 6,99
50×50 cm. Diverse kleuren. 703.469.94
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“Met een materiaal zoals rotan moet je
denken in termen van buigen en binden
in plaats van zagen en spijkeren.”
Nike Karlsson, designer

PH6140260
JASSA serie. Kussenovertrek 6,99/st. 50×50 cm. Diverse kleuren.
703.469.94 Diverse motieven/blauw. 403.470.23 Fauteuil 59,90 58×77 cm.
H 72 cm. 503.485.93
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PH140248
JASSA serie. Tas 9,99/st. 103.456.62
Tafel 39,99 Ø60 cm. 903.456.63
PH140261
JASSA T IJDEL IJKE COLLEC T IE /MA ART 2017 / 27

PE612583

PE612565

PE612566

PE612541

PE612561

JASSA zitbank 129,- Met de hand gemaakt
door bekwame vaklieden. Blank gelakt rotan.
82×118 cm. H 90 cm. 003.473.03

JASSA zonnebed 99,90 Met de hand gemaakt door bekwame vaklieden; elk product
is uniek. Blank gelakt rotan. 77×152 cm.
H 60 cm. 403.472.97

JASSA zonnebed 79,90 Met de hand gemaakt door bekwame vaklieden; elk product
is uniek. Blank gelakt rotan. 87×103 cm.
H 65 cm. 903.526.63

JASSA fauteuil 59,90 Met de hand gemaakt door bekwame vaklieden; elk product
is uniek. Blank gelakt rotan. 58×77 cm.
H 72 cm. 503.485.93

JASSA fauteuil 79,90 Met de hand gemaakt door bekwame vaklieden; elk product
is uniek. Blank gelakt rotan. 72×65 cm.
H 90 cm. 603.473.43

PE612562

PE612585

PE612579

PE612582

PE612580

JASSA fauteuil 99,90 Met de hand
gemaakt door bekwame vaklieden; elk
product is uniek. Blank gelakt rotan en 100%
polyester. 65×70 cm. H 67 cm. Zwart/rotan.
803.575.76

JASSA tafel 39,99 Met de hand gemaakt
door bekwame vaklieden waardoor het
ontwerp en het design van elk product uniek
zijn. Opklapbaar en dus makkelijk weg te
bergen. Blank gelakt bamboe. Ø60 cm.
903.456.63

JASSA kamerverdeler. 69,90 Met de hand
gemaakt door bekwame vaklieden waardoor
het ontwerp en het design van elke kamerverdeler uniek zijn. Blank gelakt rotan en
bamboe. 160×45 cm. 403.488.24

JASSA vloerkleed, glad geweven 79,90
Jute is een duurzaam en recyclebaar
materiaal met natuurlijke kleurschakeringen.
100% jute. 200×160 cm. 703.471.92

JASSA vloerkleed, glad geweven 34,99
Met de hand geweven door bekwame vaklieden. Hierdoor zijn de vloerkleden uniek.
94% zeegras/6% polyester. 140×220 cm.
903.449.65
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PE612571

PE612570

PE612584

PE612544

PE612586

JASSA bord 3,99 Met de hand geschilderd
door een bekwaam vakman. Steengoed.
Ø26cm. Ecru/blauw. 103.438.75

JASSA bordje 2,99 Met de hand
geschilderd door een bekwaam vakman.
Steengoed.Ø22 cm. Ecru/blauw. 703.438.77

JASSA strohoed 2,49 Eén maat.
Palmblad. Ø41 cm. H 18 cm.
Diverse kleuren. 603.449.57

JASSA mand 19,99 Met de hand gemaakt
door bekwame vaklieden; elk product is
uniek. Blank gelakt rotan. Ø42 cm. H 40 cm.
103.473.45

JASSA windgong 9,99 Klassieke windgong
verspreidt een zacht en ontspannend geluid.
Blank gelakt bamboe. 503.449.53

PE612547

PE612545 / PE612546

PE612558 / PE612559

PE612548

PE612557 / PE612549

JASSA mand 14,99 Met de hand gemaakt
door bekwame vaklieden; elk product is
uniek. Blank gelakt rotan. Ø47 cm. H 16 cm.
103.487.93

JASSA mand met handgrepen Met de
hand gemaakt door bekwame vaklieden;
elk product is uniek. Blank gelakt rotan.
Mand met handgrepen 24,99/st.
Ø47 cm. H 46 cm. 003.487.84
Mand met handgrepen 34,99/st.
Ø70 cm. H 66 cm. 403.473.01

JASSA decoratievazen Met de hand
gemaakt; elk product is uniek. De afmetingen en het uitzicht kunnen licht afwijken.
Siervaas 24,99/st. Zeegras. H 37 cm.
303.456.56
Siervaas 24,99/st. Gebeitste, blank
gelakte waterhyacint. H 45 cm. 303.456.61

JASSA schaal 19,99 Met de hand gemaakt
door bekwame vaklieden. Alleen voor
decoratie. Niet geschikt om eten te bewaren
of te serveren. Zeegras. Ø39 cm. H 21 cm.
103.449.69

JASSA serie. Gebeitste, blank gelakte
waterhyacint. Siervaas 14,99 Met de hand
gemaakt; elk product is uniek. De afmetingen en het uitzicht kunnen licht afwijken.
H 24 cm. 703.456.59
Schaal 9,99 Met de hand gemaakt door
bekwame vaklieden. Alleen voor decoratie.
Ø36 cm. 003.456.48
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PE612577

PE612578

PE612551

PE612553

PE612554

JASSA voorgeknipte stof 18,99/st. 100%
katoen. 150×300 cm. Diverse motieven/cirkel. 603.468.81

JASSA voorgeknipte stof 18,99/st.
100% katoen. 150×300 cm. Diverse motieven. 903.468.94

JASSA kussenovertrek 7,99/st. De
overtrek is makkelijk te verwijderen dankzij
de rits. 100% katoen. 40×65 cm. Diverse
kleuren. 203.470.38

JASSA kussenovertrek 9,99/st.
Omkeerbaar: de twee kanten zijn identiek
zodat je beide kanten kan gebruiken. De
overtrek is makkelijk te verwijderen dankzij
de rits. 100% katoen. 65×65 cm. Diverse
motieven. 403.470.42

JASSA kussenovertrek 6,99/st.
Omkeerbaar: de twee kanten zijn identiek
zodat je beide kanten kan gebruiken. De
overtrek is makkelijk te verwijderen dankzij
de rits. 100% katoen. 50×50 cm. Diverse
motieven/blauw. 403.470.23

PE612552 / PE612556

PE612555

PE612564

PE612550

PE612568 / PE612567

JASSA kussenovertrek 6,99/st. Je kan
makkelijk de look variëren, want elke kant
heeft een ander motief. De overtrek is
makkelijk te verwijderen dankzij de rits.
100% katoen. 50×50 cm. Diverse motieven.
003.470.20 Diverse kleuren. 703.469.94

JASSA kussenovertrek 12,99/st. Tweezijdig: een kant met motief en een kant zonder.
Zo kan je de look van je kussens variëren.
De overtrek is makkelijk te verwijderen
dankzij de rits. 100% katoen. 65×65 cm.
Diverse kleuren. 803.470.40

JASSA vloerkussen 19,99/st. De kussens
zijn omkeerbaar en hebben dezelfde stof
aan beide kanten. Je kan dus beide kanten
gebruiken waardoor ze gelijkmatiger slijten
en ze langer meegaan. 100% katoen.
48×48 cm. Dikte: 10 cm. Diverse kleuren.
103.476.04

JASSA stoelkussen 7,99/st. De twee
kanten van het stoelkussen zijn identiek.
Je kan ze dus omdraaien zodat het kussen
gelijkmatig slijt. 100% katoen. 38×38 cm.
Dikte: 5 cm. Diverse kleuren. 903.475.96

JASSA hanglampenkappen Elke kap is
met de hand gemaakt van natuurlijke vezels
en dus uniek. Ophanging wordt apart verkocht. Blank gelakt bamboe.
Hanglampenkap 24,99/st. Ø37 cm.
H 48 cm. 203.456.52
Hanglampenkap 29,99/st. Ø54 cm.
H 37 cm. 803.456.54
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