
SAMMANHANG 
Augustus 2018

SAMMANHANG / IKEA PERSDOSSIER/ AUGUSTUS 2018 / 1© Inter IKEA Systems B.V. 2018



Verzamelingen in  
de kijker
Het is tijd om trots te zijn op je spullen. Dat klinkt 
misschien wat gek of juist nogal vanzelfsprekend, 
maar het punt is dat veel mensen zich vandaag haast 
verplicht voelen om dingen weg te gooien. Hoewel heel 
wat dingen emotionele waarde voor je hebben, droom je 
misschien toch van een halfleeg huis. Dat snappen we 
helemaal. 

Maar wat als de échte trend niet gaat om minder 
hebben, maar om verzamelen zonder schuldgevoel? Er is 
een reden waarom we op het eerste gezicht overbodige 
dingen niet weggooien maar juist trots uitstallen. Vaak 
verzamelen we omdat ons dat grote vreugde geeft; 
omdat het zorgt voor een gevoel van rust in een klein 
hoekje van deze wereld in chaos. Omdat het heden zo 
een stukje dichter bij het verleden komt. 

De SAMMANHANG collectie komt je niet met de vinger 
wijzen omdat je graag spullen verzamelt en is er ook 
niet op uit om de show van je verzameling te stelen. Ze 
dient alleen om die verzameling beter te doen uitkomen: 
om hulde te brengen aan jouw verzamelproces.

PH152543 PH152518

PH152519 PH152538
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Zodat jouw verhaal 
verteld wordt
De SAMMANHANG collectie, die vanaf augustus 
2018 verkrijgbaar is, omvat open en gesloten op 
opbergelementen om je liefste spullen uit te stallen 
en te koesteren. De collectie biedt een scala van de 
kleinste doosjes tot hele meubelstukken en kwam 
tot stand in samenwerking met zeven designers. 
SAMMANHANG is gemaakt van uiteenlopende 
materialen en laat een kant van het IKEA 
opberguniversum zien waar je misschien minder 
mee vertrouwd bent.

“Bij IKEA zijn we bijzonder bedreven 
in opbergen; we helpen je je spullen 
heel rationeel te organiseren. Met 
SAMMANHANG willen we uitzoeken 
hoe we in contact kunnen komen met 
het emotionele aspect van opbergen.”
James Futcher, Creative Leader bij IKEA

PH153871

SAMMANHANG glazen stolp 
met schotel, set van 2 9,99 
Helder glas/kurk. 204.133.06

PH153860

SAMMANHANG doos met 
deksel, set van 4 14,99 100% 
gerecycleerd en gelamineerd 
karton. Donkergrijs. 
004.123.55
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De tijd dat iedereen altijd “te veel spullen” had ligt achter 
ons. SAMMANHANG erkent dat “al die spullen” meer zijn dan 
voorwerpen om te bekijken en weg te zetten. Ze verwijzen 
naar hoofdstukken van je leven. Het zijn dingen om trots op 
te zijn: herinneringen die je koestert, bronnen van kennis en 
symbolen van het verleden; allemaal verhalen die maar wat 
graag verteld willen worden. 

Zet het in SAMMANHANG
Het woord ‘sammanhang’ (je herkent er vast het 
Nederlandse ‘samenhang’ in) betekent ‘context’ in 
het Zweeds. Dus waar het in feite om gaat is dat je je 
verzameling spullen in een context plaatst.

Voor wie schepen 
verzamelt: zet het in 
SAMMANHANG.

PH153872    

SAMMANHANG 
salontafel 69,90 

204.124.44

SAMMANHANG
salontafel

69,90
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Voor wie juwelen verzamelt: 
zet het in SAMMANHANG. 

Voor wie verf en 
kwasten verzamelt: zet 
het in SAMMANHANG. 

SAMMANHANG
dienbladhouder met 
dienbladen

PH153866

SAMMANHANG 
glazen dozen 
met deksel.

Ø13 cm. 8 cm 
hoog. 4,99/st. 

704.157.51
Ø18 cm. 6 cm 
hoog. 6,99/st. 

204.179.79

PH153862

SAMMANHANG 
serie.  
Dienbladhouder 
10,- 50×16 cm. 
39 cm hoog. 
904.120.92  
Dienblad 
4,99/st. 
50×16 cm. Wit/
zwart. 
304.121.08

SAMMANHANG
glazen doos met deksel
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Kan iets je favoriete spulletjes in de kijker 
zetten zonder zelf de show te stelen?
Designerduo Lisa Widén en Anna Wallin Irinarchos geeft zelf het antwoord op die 
vraag met het ontwerp van wat de dames hun ‘taartplateau’ noemen. Het is net groot 
genoeg voor de meeste verzamelobjecten en precies klein genoeg om te passen op 
een vensterbank of een tafeltje. “Je kan er natuurlijk hopen snoepjes en ander lekkers 
op leggen, maar ook dingen zoals juwelen of schoonheidsproducten. In de hal is het dé 
bestemming voor post, sleutels en kleingeld. Alles ziet er net dat tikkeltje leuker uit als 
het zijn eigen speciale plekje heeft.”
Ze hebben voor de SAMMANHANG 
collectie ook een vitrinekastje 
ontworpen om spullen in uit te stallen. 

“Inspiratie voor het 
vitrinekastje vonden we in de 
manier waarop men in musea 
en galerijen waardevolle 
voorwerpen uitstalt. We 
hopen dat jij zin krijgt om 
hetzelfde te doen, aan de 
muur of op een plank.” 
Lisa Widén en Anna Wallin, designers

PH153861

SAMMANHANG 
sierstandaard 19,99 
904.139.30

PH153859

SAMMANHANG 
vitrinekistje met deksel 

29,99 104.138.49

Designers: Lisa Widén en Anna Wallin
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Kan je uitstaloplossingen 
maken zonder glas?
Levens- en designpartners Joel en Kate Booy, ook 
bekend als designstudio Truly Truly, hebben de 
eigenschappen van glas bestudeerd en onderzocht 
hoe je dingen uitstalt zónder.

“Deze SAMMANHANG doosjes met deksels zijn 
gemaakt van gaas, een materiaal dat de inhoud 
niet verbergt maar ook niet helemaal bloot laat.” 
En een groot voordeel van het werken met gaas is 
dat je er makkelijk de gewenste vorm aan geeft. 
Kate en Joel maakten er in twee lagen boeiende 
patronen mee. Wil je je spullen uitstallen, haal 
dan gewoon het deksel eraf. “Je krijgt heel veel 
functionaliteit met bijzonder weinig materiaal: een 
perfecte combinatie.”

PH153870

SAMMANHANG doos met 
deksel, set van 2 6,99 Wit. 
504.123.05

PH153874

SAMMANHANG doos met 
deksel, set van 2 6,99 Grijs. 
604.157.61

Designers: Joel en Kate Booy
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Het duo dacht verder in de lijn van de doosjes uit 
gaas en bekeek hoe je met glas – het transparante 
en nietsverhullende materiaal bij uitstek – niet 
alleen kan uitstallen maar ook verbergen. 

“We hebben ons laten inspireren 
door glas en zijn reflecterende 
eigenschappen, door de manier 
waarop licht zich erdoorheen beweegt 
en de invloed die dat heeft op onze 
waarneming. We besloten te focussen 
op de tegenstelling tussen het 
tegelijk verbergen en onthullen van 
voorwerpen.” 

De helft van het kastje bestaat uit geribbeld glas 
en de andere uit helder glas: je kiest zelf in welke 
richting je het plaatst, om de inhoud naar wens te 
verhullen of in de kijker te zetten.

Designers: Joel en Kate Booy

PH153869

SAMMANHANG vitrinekastje 
39,99 Wit/glas. 204.123.78

PH153866

SAMMANHANG glazen dozen met deksel.
Ø13 cm. 8 cm hoog. 4,99/st. 704.157.51
Ø18 cm. 6 cm hoog. 6,99/st. 204.179.79
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“Stillevens waren een rijke bron van inspiratie 
voor mij. Ik dacht na over hoe je statische en 
toch subliem verrassende momenten creëert 
door een verzameling uit te stallen.

Met de SAMMANHANG glazen doosjes wilde 
ik iets creëren dat tegelijk functionele 
en emotionele waarde biedt. Het is een 
eenvoudig product dat je helpt kleine 
spulletjes aantrekkelijk te organiseren in de 
badkamer, de keuken en de hal, kortom zowat 
overal in huis.”

Hanna-Kaarina Heikkilä, designer

Designer: Hanna-Kaarina Heikkilä

PH153868

SAMMANHANG glazen dozen met deksel. 
13×13 cm. 8 cm hoog. 3,99/st. 604.121.40
13×13 cm. 12 cm hoog. 4,99/st. 104.121.14
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Designer: Hanna-Kaarina Heikkilä

PH153889

SAMMANHANG doos met 
deksel, set van 3 12,99 Kurk. 
004.137.36

PH153860

SAMMANHANG doos met 
deksel, set van 4 14,99 100% 
gerecycleerd en gelamineerd 
karton. Donkergrijs. 
004.123.55

PH153867

SAMMANHANG doos met 
deksel, set van 3, large 14,99 
Kurk. 404.137.39
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Van herinnering uit de 
kindertijd tot  
IKEA opbergidee
“Als kind verzamelde ik luciferdoosjes en stopte daar 
van alles en nog wat in, van geld tot steentjes en andere 
interessante dingetjes die ik buiten vond.” Herkenbaar? 
Om al die honderden luciferdoosjes uit elkaar te houden 
versierde designer Iina Vuorivirta ze als kind op verschillende 
manieren. Wie had gedacht dat dat in haar latere leven de 
inspiratie zou vormen voor drie SAMMANHANG dozen? “Ze 
zijn wat groter dan mijn luciferdoosjes, en de twee kleintjes 
passen in de grotere, dus er is plaats voor heel veel schatten 
en geheimen.”

Designer: Iina Vuorivirta

PH153864

SAMMANHANG doos,  
set van 3 7,99 

104.138.54
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Iina heeft voor deze collectie daarnaast ook kleine stolpjes en 
een wandplank ontworpen. 

“Ik wilde een soort platform maken voor 
dingen die je wil uitstallen. Het resultaat was 
de SAMMANHANG wandplank die plaats biedt 
aan grote en kleine spullen.”

Ze is precies perfect als persoonlijk uitstalplekje voor speciale 
ansichtkaarten, kleine figuurtjes, kleurrijke skateboards of 
originele souvenirs. “Zelf ga ik er een schattige rij cactusjes 
op zetten.”

Designer: Iina Vuorivirta

PH153873

SAMMANHANG 
wandplank 9,99 

604.123.00
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Designer: Iina Vuorivirta

PH153886

SAMMANHANG glazen stolp 
met schotel, set van 2 9,99 
Helder glas/donkergrijs. 
304.123.30

PH153865

SAMMANHANG glazen stolp 
met schotel, set van 2 9,99 
Helder glas. 904.181.50

PH153871

SAMMANHANG glazen stolp 
met schotel, set van 2 9,99 
Helder glas/kurk. 204.133.06
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“Gebruik het rekje in de keuken 
om kruiden, specerijen en al die 
andere dingen die op het werkblad 
rondslingeren een plaats te geven. 
In de badkamer ontvangt het graag 
nagellak en alle soorten make-up. 
Zet het in de boekenkast om al die 
petieterige dingetjes uit te stallen die 
je op de vlooienmarkt hebt gevonden. 
Toon je meest tot de verbeelding 
sprekende creaties of je favoriete 
speelgoed. In de hal is het de geknipte 
plek voor sleutels, portemonnees 
en andere zaken die je in de gauwte 
meegrist. Of zet het bij je volgende 
feestje op de eettafel als etagère voor 
al dat lekkers!” 

Henrik Preutz, designer

Designer: Henrik Preutz

PH154007

SAMMANHANG serie. 
Dienbladhouder 10,- 
28×20 cm. 39 cm hoog. 
204.120.95
Dienblad 2,99/st. 28×20 cm. 
Zwart/grijs. 904.176.26

PH153862

SAMMANHANG serie.  
Dienbladhouder 10,- 50×16 cm. 
39 cm hoog. 904.120.92  
Dienblad 4,99/st. 50×16 cm.  
Wit/zwart. 304.121.08
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“Laat die creativiteit 
stromen!”
Dat zijn de wijze woorden van designer Aaron Probyn, die 
iets wilde maken waarmee verzamelaars hun objecten op 
een overzichtelijke manier kunnen uitstallen, waarbij het ene 
item het andere versterkt en zo de hele collectie een boost 
krijgt. Dat was het idee achter het ronde SAMMANHANG 
uitstalplankje.

Designer: Aaron Probyn

PH153863

SAMMANHANG uitstalplank, 
set van 2 9,99 Grijs. 

204.123.21
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“Het heeft een eenvoudige ronde vorm 
en een neutrale look, zodat de dingen 
die je erop zet des te meer opvallen. 
Je kan de plankjes gebruiken zoals je 
wil, naast of boven elkaar,  
in groepjes of apart.”

Aaron Probyn, designer

Designer: Aaron Probyn

PH153887

SAMMANHANG uitstalplank, 
set van 2 9,99 Beuken. 
904.123.13

PH153875

SAMMANHANG uitstalplank 
9,99 604.123.24
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Designer: Aaron Probyn

Het tweede stuk dat Aaron ontwierp voor de collectie is 
geïnspireerd op een verzamelaar die hij persoonlijk kent: zijn 
vrouw. 

“Mijn vrouw is dol op verzamelen en komt 
altijd met iets nieuws thuis. De uitdaging 
is om voor alles een plaats te vinden. Dat 
gaf me het idee voor de SAMMANHANG 
salontafel.”

Door de schuifdeuren aan weerskanten van de tafel kan je 
makkelijk nieuwe composities maken om te bewonderen 
tijdens de koffie of de thee. “De neutrale stijl van de tafel 
vestigt de aandacht op de stukken die ze uitstalt, en zo hoort 
het.” 

PH153872

SAMMANHANG 
salontafel 69,90 

204.124.44
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Welk type verzamelaar 
ben jij?
Los van wie je bent of hoe je woont zit er misschien een 
verzamelaar in ieder van ons, of we nu minimalistisch of 
maximalistisch zijn aangelegd. 

In het kader van onze ontdekkingstocht naar het 
wezen van het verzamelen brachten we een bezoek 
aan vier verschillende verzamelaars om hun collectie 
te bewonderen en te vragen waarom ze verzamelen. 
We spraken met een nicheverzamelaar, een creatieve 
verzamelaar, autobiografische verzamelaars en een 
minimalistische verzamelaar. Maak kennis met deze 
unieke individuen op http://IKEA.com/SAMMANHANG.
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FILMS
FILMPJES VERZAMELAARS PRODUCTFILMPJES

DE NICHEVERZAMELAAR DE CREATIEVE VERZAMELAAR LANGE VERSIE

KORTE VERSIEDE AUTOBIOGRAFISCHE VERZAMELAARS DE MINIMALISTISCHE VERZAMELAAR
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OVERZICHT AFBEELDINGEN
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PRODUCTEN

PE677471

SAMMANHANG doos, set van 3 
7,99

Bevat: 1 doos (28×17,5×7 cm) 
en 2 dozen (16×10×5 cm). 100% 
gerecycleerd en gelamineerd 
karton. Zwart/wit. 104.138.54

PE677474

SAMMANHANG doos met deksel, 
set van 2 6,99

Bevat: 1 doos (22×14×5 cm) 
en 1 doos (Ø14 cm, 5 cm hoog). 
Gepoederlakt staal. Grijs. 
604.157.61

PE677476

SAMMANHANG doos met deksel, 
set van 2 6,99

Bevat: 1 doos (22×14×5 cm) 
en 1 doos (Ø14 cm, 5 cm 
hoog). Gepoederlakt staal. Wit. 
504.123.05

PE677478

SAMMANHANG doos met deksel, 
set van 3 12,99

Bevat: 1 doos (20×16×7 cm), 
1 doos (18×14×6 cm) en 1 doos 
(16×12×5 cm). Kurk. 004.137.36

PE677479

SAMMANHANG doos met deksel, 
set van 3, large 14,99

Bevat: 1 doos (26×22×10 cm), 
1 doos (24×20×9 cm) en 1 doos 
(22×18×8 cm). Kurk. 404.137.39 

PE677485

SAMMANHANG doos met deksel, 
set van 4 14,99

Bevat: 1 doos (31×31×13 cm), 
1 doos (30×15×11 cm) en 2 dozen 
(13×13×9 cm). 100% gerecycleerd 
en gelamineerd karton. 
Donkergrijs. 004.123.55

PE677521

SAMMANHANG salontafel 69,90

Gepoederlakt staal en gehard glas. 
70×70 cm. 37 cm hoog. Grijs/glas. 
204.124.44

PE677488

SAMMANHANG uitstalplank 9,99

Vermessingd aluminium en 
gehard glas. Ø16 cm. Metaal/glas. 
604.123.24

PE677490

SAMMANHANG uitstalplank, set 
van 2 9,99

Bevat: 1 plank (Ø15 cm, 3 cm 
hoog) en 1 plank (Ø12 cm, 3 cm 
hoog). Blank gelakt massief 
beuken. 904.123.13

PE677493

SAMMANHANG uitstalplank, set 
van 2 9,99

Bevat: 1 plank (Ø15 cm, 3 cm 
hoog) en 1 plank (Ø12 cm,. 3 cm 
hoog). Afgewerkt met verf. Grijs. 
204.123.21

PE677558

SAMMANHANG vitrinekastje 
39,99

Gepoederlakt staal en gehard glas. 
35×35 cm. 50 cm hoog. Wit/glas. 
204.123.78

PE677556

SAMMANHANG vitrinekistje met 
deksel 29,99

Gepoederlakt staal en gehard glas. 
30×30 cm. 31 cm hoog. Zwart/glas 
104.138.49

PE681678

SAMMANHANG sierstandaard 
19,99

Gepoederlakt staal. 55×23 cm. 
29 cm hoog. Zwart. 904.139.30

PE677496

SAMMANHANG glazen doos met 
deksel 3,99

Glas. 13×13 cm. 8 cm hoog.  
Helder glas. 604.121.40

PE677720

SAMMANHANG glazen doos met 
deksel 4,99

Glas. 13×13 cm. 12 cm hoog. 
Helder glas. 104.121.14

PE677553

SAMMANHANG glazen doos met 
deksel 4,99

Glas. Ø13 cm. 8 cm hoog.  
Helder glas. 704.157.51

PE677555

SAMMANHANG glazen doos met 
deksel 6,99

Glas.  Ø18 cm. 6 cm hoog.  
Helder glas. 204.179.79

PE677504

SAMMANHANG glazen stolp met 
schotel, set van 2 9,99

Bevat: 1 stolp (Ø7,5 cm, 12,5 cm 
hoog) en 1 stolp (Ø10,5 cm, 
7 cm hoog). Glas. Helder glas. 
904.181.50

PE677503

SAMMANHANG glazen stolp met 
schotel, set van 2 9,99

Bevat: 1 stolp (Ø7.5 cm, 12,5 cm 
hoog) en 1 stolp (Ø10,5 cm, 7 cm 
hoog). Glas en kurk. Helder glas/
kurk. 204.133.06

PE677505

SAMMANHANG glazen stolp met 
schotel, set van 2 9,99

Bevat: 1 stolp (Ø7.5 cm, 12,5 cm 
hoog) en 1 stolp (Ø10,5 cm, 
7 cm hoog). Glas. Helder glas/
donkergrijs. 304.123.30

PE677544

SAMMANHANG dienblad 2,99

Hogedruk melaminelaminaat. 
28×20 cm. Zwart/grijs. 904.176.26

PE677532

SAMMANHANG dienbladhouder 
10,-

Gepoederlakt staal. 28×20 cm. 
39 cm hoog. Zwart. 204.120.95

PE677546

SAMMANHANG dienblad 2,99

Hogedruk melaminelaminaat. 
28×20 cm. Wit. 704.174.96

PE677550

SAMMANHANG dienblad 2,99

Hogedruk melaminelaminaat. 
28×20 cm. Wit/zwart. 404.174.88
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PRODUCTEN

PE677542

SAMMANHANG dienblad 4,99

Hogedruk melaminelaminaat. 
50×16 cm. Zwart/grijs. 304.176.29

PE677548

SAMMANHANG dienblad 4,99

Hogedruk melaminelaminaat. 
50×16 cm. Wit. 804.174.91

PE677540

SAMMANHANG dienblad 4,99

Hogedruk melaminelaminaat. 
50×16 cm. Wit/zwart. 304.121.08

PE677531

SAMMANHANG dienbladhouder 
10,-

Gepoederlakt staal. 50×16 cm. 
39 cm hoog. Zwart. 904.120.92

PE677551

SAMMANHANG wandplank 9,99

Gepoederlakt staal. 80×8 cm. 
6,5 cm hoog. Zwart. 604.123.00

PE677562

SAMMANHANG kast 399,-

Kurk en gepoederlakt staal. 
75×181 cm. 204.138.44

PE0563631

SAMMANHANG vitrinekastje 
14,99

Blank gelakt massief berken en 
triplex. 50×23 cm. 7 cm hoog. 
Berken. 004.123.36
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