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‘L IMI T ED EDI T ION’ COL L EC T IE
IKE A WERK T SAMEN MET WALTER VAN BEIRENDONCK
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GLÖDANDE ‘LIMITED EDITION’ COLLECTIE

IKEA WERKT
SAMEN MET
WALTER VAN
BEIRENDONCK
IKEA werkt vol overtuiging samen met de
groten van de modewereld en doet een
beroep op buitengewoon talent om zijn
grenzen te verleggen.
Deze zomer lanceert IKEA GLÖDANDE, een
beperkt verkrijgbare collectie ontwikkeld
in samenwerking met modeontwerper
Walter Van Beirendonck. Het is een speelse
collectie die meer mensen de kans geeft
een uitzonderlijk en verrassend object in
huis te halen.
In de Van Beirendonck-collectie staan de
Wondermooi centraal, vijf wezens die hoog
in de wolken wonen en alle GLÖDANDE
stukken bezielen met hun aparte
persoonlijkheid.
“Bij Walter weet je nooit wat er nu weer
uit zijn hoed tevoorschijn zal komen.
Dat vind ik prachtig, en daar wil ik
IKEA ook mee aansteken. Zijn mix van
onvoorspelbaarheid, kleuren en motieven
maakt hem tot een meester in wat hij doet.
Dat ontdekte IKEA tijdens deze wonderlijke,
enigszins bevreemdende samenwerking.”
Henrik Most,
Creative Leader bij IKEA of Sweden

PH133458

In zijn Antwerpse atelier vertelt Walter over de reis die het ontwerpen van de GLÖDANDE collectie voor hem was.

WALTER VAN BEIRENDONCK
35 JA AR MODE MAK EN EN OP HA AR KOP ZE T TEN

Walter Van Beirendonck is een van de Antwerpse

Van Walters stijl wordt gezegd dat hij zeer

“Toen ik aan het IKEA project begon, wilde ik

Zes, de trots van de Belgische mode, die allemaal

individueel is en kracht uitstraalt maar tegelijk

het eigenlijk aanpakken als een modecollectie.

afstudeerden aan de Antwerpse Koninklijke

ook intimiteit ademt. Wie zoekt vindt altijd

Ik wilde massa’s inspiratie opdoen, in verhalen

Academie voor Schone Kunsten in 1980–1981. Zij

historische verwijzingen en persoonlijke toetsen

opgaan en ideeën bedenken die zouden uitgroeien

kwamen in de jaren 80 met een opvallend radicale

terug in zijn ontwerpen.

tot wie weet wat. Ik wilde een verhaal vertellen.”

modevisie en zetten Antwerpen als modestad op
de kaart.

– Walter Van Beirendonc k

HET VERHAAL VAN
WONDERMOOI
Walter Van Beirendonck schiep de wereld van
Wondermooi, vijf magische wezens wiens
persoonlijkheid duidelijk een spoor trok door
de hele GLÖDANDE collectie. Dit is hun verhaal.
Lees het verhaal van WONDERMOOI en de magie die ze meebrengen. Verteld door Walter

HET VERHAAL VAN

WONDERMOOI
WONDERMOOI zijn de kinderen van de
wolken. Ze wonen al eeuwen hoog boven
ons.
Het zijn mooie, maffe wezens die in
harmonie met elkaar samenleven: een
fantastische mix van vormen, kleuren,
pels, veren en huid.

Op een dag ontdekken ze dat er een
vreemd gat verschenen is in een van de
wolken. De volgende dag is er nog een
gat, en dan nog een, en steeds meer.
KWADE TIJGER, SPIEGEL, VLIEGMACHIEN,
1000G en ROOD staan versteld.

Wat is er aan de hand?
Van boven komt een snikkend geluid.
Onder hen woedt een storm. Het dondert
en bliksemt, en maar regenen, regenen,
regenen...
VLIEGMACHIEN is nieuwsgierig en vliegt een
rondje boven de wolken, richting ZON en
MAAN, om uit te zoeken wat er scheelt.

De WONDERMOOI trachten een oplossing
te verzinnen om de blijdschap te doen
tevloerkleedkeren boven en onder de wolken.

ZON en MAAN zijn verdrietig en
wenen dikke gouden en zilveren
tranen. “Waarom zo droevig?”, vraagt
VLIEGMACHIEN.

ROOD heeft een idee. Wolken met toverstof!
Toverstof uit de wolken is wat de
WONDERMOOI gebruiken
om de dingen mooi te maken.

“Er is oorlog en agressie op die mooie
aarde”, antwoorden ZON en MAAN.

Op dat moment wenen ZON en MAAN nog twee
enorme gouden en zilveren tranen, waardoor er
weer gaten bijkomen in de wolken en de aarde
geteisterd wordt door stormen.

ROOD verstopt het toverstof in
mistige wolken die ze naar de aarde
stuurt. Want daar worden mensen
weer blij van, waardoor oorlog en
agressie stoppen.

Onthou:
WEES MOOI,
WONDERMOOI

ZON en MAAN zijn blij omdat de wereld binnenkort
weer mooi wordt.

Over de hele wereld
steekt een niesstorm op.

Denk eraan: als je niest is het misschien toverstof
uit de wolken van de WONDERMOOI dat je neus
kietelt.

ONTMOET DE PERSONAGES...

KWADE TIJGER is de
Wondermooi superheld. Met
zijn tijgerstrepen en spierballen houdt hij de slechteriken op afstand, en met
zijn hoofd in de doos ziet hij
beter wat er aan de hand is.
KWADE TIJGER is altijd op
post om de wolkenwereld
veilig en vrolijk te houden.

WONDERMOOI VLIEGMACHIEN is soms dapper en
soms een beetje verlegen.
Een gevaarlijke opdracht?
VLIEGMACHIEN slaat zijn
veren uit en vliegt naar waar
hij zijn moet. Hij is ook de
enige Wondermooi die geen
bed nodig heeft: hij hangt
het liefst ondersteboven.

ROOD is de godin van de
zon en de maan. Zij is de
leider van de Wondermooi:
altijd wijs en verstandig en
de bedenker van vreedzame
oplossingen. De diplomatie
en spiritualiteit van ROOD
zijn grote troeven in de
wolkenwereld.

Met zijn kleine gestalte en
lieve snoet is SPIEGEL de allerschattigste Wondermooi.
Ondanks zijn grote voeten
wandelt hij geruisloos door
de wolken.

1000G heeft ogen over zijn
hele lijf en is de opmerkzaamste Wondermooi. Al
sinds zijn geboorte is hij
begaan met zijn medewolkenbewoners. Zorg
dragen en helpen zijn zijn
sterkste kant.

... DIE DE COLLECTIE
BEZIELEN
Het wemelt in GLÖDANDE van de Wondermooi. Je vindt ze op
stoffen, papierwaren, winkeltassen, vloerkleden, tafelgerei en
textiel. De collectie bewijst dat er magie ontstaat als je mode
combineert met woningaccessoires.

PH134162

PH133417

KWADE TIJGER
Omring je met comfort zo zacht als de
witste Wondermooi-wolk. De GLÖDANDE
kussenovertrekken zijn er in acht
verschillende stijlen. Op deze heeft
KWADE TIJGER zijn stempel gedrukt.

GLÖDANDE kussenovertrekken 50×50 cm. 6,99/st. 403.316.25 65×65 cm 8,99/st. 803.316.33

PH133410

GLÖDANDE vloerkleed, laagpolig, 69,90.
303.316.21

Wondermooi-bewaker
KWADE TIJGER ligt altijd op
de loer voor boosdoeners. Dit
vloerkleed heeft een poezelige
pool die zacht is voor de voeten en
misschien zelfs snoodaards weert.

PH134121

1000G
De dichte pool van dit
v l o e r k l e e d i s b ijzo n d e r
g e l ui d d e m p e n d. D e h e l d e r e
k l e u r e n g eve n e lke r u i m t e p i t .

GLÖDANDE vloerkleed, laagpolig 79,90
Rood. 503.316.20

PH133408

GLÖDANDE doos met deksel
9,99/st.
43×55 cm. H 21 cm.
Diverse motieven.
603.257.65

Op de GLÖDANDE kartonnen dozen
vind je acht verschillende motieven: de
Wondermooi zijn nooit ver weg. Je ziet ze
echt wel staan in de kast, maar als je ze
niet gebruikt laten ze zich opvouwen.

PH133487

GLÖDANDE collectie.
Notitieboek 3,99/st.
Diverse motieven. 903.266.88
Schrijfblok 4,99/st.
Diverse kleuren. 303.266.91
Rol cadeaupapier 7,99/4 st.
Diverse motieven. 903.239.01

De GLÖDANDE papierwaren
zitten boordevol Wondermooi:
ze lijken wel te leven. De
vrolijke, creatieve spirit van de
Wondermooi waait vast door je
ideeën.

PH133411

GLÖDANDE collectie.
1-persoonsdekbed
overtrekset 24,99 Diverse
motieven. 003.318.06
Kussenovertrek 6,99 Diverse
motieven. 003.316.08

Drijf mee op zachte, witte
wolken terwijl je slaapt.
Laat je wiegen door de
Wondermooi in het GLÖDANDE
beddengoed.

PH133418

GLÖDANDE schaal 4,99/st. Diverse kleuren. 003.341.88

Laat het “beste” servies
maar in de kast. De GLÖDANDE
schalen zijn stevige,
alziende kunststukjes die de tafel
instant opmonteren.

PH133407

GLÖDANDE beker 3,99/st.
Diverse kleuren. 903.341.84

PH133420

VLIEGMACHIEN
E e n z al i g e n ac h t r u s t be g int
o n d e r d i t G L Ö DA N DE
d e k b e d ove r t r e k . M e t de v rije ,
b l i j e ve r e n va n VL I E GM AC HI E N
o m j e h e e n s t i j g j e zo
op naar dromenland.

GLÖDANDE 1-persoonsdekbedovertrekset 24,99 Blauw. 603.289.95

GLÖDANDE
kussenovertrek 6,99/st.
50×50 cm. Diverse motieven.
003.316.08

PH134117

Slaap jij niet ondersteboven
zoals VLIEGMACHIEN? Gebruik
dan deze kussenovertrekken in
100% katoen. Zacht comfort in
acht verschillende motieven.

PH133487

De Wondermooi staan klaar
om je ruimte te verfraaien.
Je ziet ze van hun beste kant op
vijf leuke posters. Wat is jouw
favoriet?

GLÖDANDE voorgeknipte stof 24,99/st. Diverse motieven. 903.316.04

ROOD
In G L Ö DA N D E z i t e e n v l e u g j e
m a g i e. H a a l m e t d e ze 10 0%
k a t o e n e n s t o f f e n d e wa ak z a m e,
o e r o u d e g e e s t e n v a n d e zo n e n
de maan in huis.

PH134187

GLÖDANDE voorgeknipte stof 24,99/st. Diverse motieven. 903.316.04

PH133416

Er zijn vijf verschillende
GLÖDANDE stoffen met prachtig
getekende Wondermooimotieven. Let ook op de
sublieme Wondermooi-boorden.

PH134188

GLÖDANDE collectie. Bordje 3,99/st. Diverse kleuren. 403.341.86
Bord 5,99/st. Diverse kleuren. 603.341.85

PH134118

SPIEGEL
Af en t o e ve r g e ze l d va n
and ere Wo n d e r m o o i , k n i p o o g t
SP IEG E L j e t e g e m o e t va n o p
d e G LÖ DA N D E d o ze n , t as s e n
en c ade a u l ab e l s . P r i m a o m o p
te rui m e n o f vo o r d a t s p e c i a l e
g es c he n k .

GLÖDANDE collectie. Cadeauverpakking, set van 3 2,99 Diverse motieven. 103.266.92
Doos met deksel 9,99 43×55 cm. H 21 cm. Diverse motieven. 603.257.65 Rol tape, set van 4 3,99 103.266.87

GLÖDANDE T-shirt, M 14,99/st.
Diverse motieven. 803.316.52

PH133406

3 D - P R I N T E R D O W N L O AD S

HAAL WONDERMOOI IN HUIS
GLÖDANDE is meer dan gewoon schitterende accessoires. Voor het allereerst bij IKEA kan je 3D-printmodellen downloaden. Je vindt alle vijf de Wondermooi
op IKEA.com, plus aanwijzingen voor het schilderen ervan. Gebruik de downloadlinks hieronder en laat die Wondermooi-magie los in jouw leven.

De GLÖDANDE 3D-printerdownloads zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik. IKEA wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verwondingen door materiaalkeuze van of montage (printen) of
aanpassingen aan de blauwdruk door de klant, en voor schade aan uitrusting enz. af. De klant wordt het recht (licentie) verleend de modellen af te drukken voor privégebruik, maar hij mag ze niet aanwenden voor
commerciële doeleinden.

PE584016

PE584385

PPE584019

PE575273

PE582211

GLÖDANDE kussenovertrek 8,99
55 % linnen/45 % katoen. 65×65 cm.
Donkergeel. 803.316.33

GLÖDANDE kussenovertrek 6,99
55 % linnen/45 % katoen.
50×50 cm. Donkergeel. 403.316.25

GLÖDANDE kussenovertrek 8,99/st.
100 % polyester. 50×50 cm. Geel/blauw.
Diverse motieven. 903.316.23

GLÖDANDE kussenovertrek 12,99/st.
100 % polyester. 65×65 cm. Geel/blauw.
Diverse motieven. 903.316.37

GLÖDANDE kussenovertrek 6,99
100 % katoen. 50×50 cm. Rood. 403.316.06

PE575272

PE583259

PE577836

PE577834

PE577833

GLÖDANDE kussenovertrek 8,99/st.
100 % katoen. 65×65 cm. Diverse motieven.
203.316.31

GLÖDANDE kussenovertrek 6,99/st.
100 % katoen. 50×50 cm. Diverse motieven.
003.316.08

GLÖDANDE 1-persoonsdekbedover
trekset 24,99 100 % katoen. 150×200 cm/
50×80 cm. Diverse motieven. 803.289.99

GLÖDANDE 1-persoonsdekbedover
trekset 24,99 100 % katoen. 150×200 cm/
50×80 cm. Geel. 003.289.98

GLÖDANDE 1-persoonsdekbedover
trekset 24,99 100% katoen. 150×200 cm/
50×80 cm. Blauw. 603.289.95

PE583384

PE583263

PE584384

PE575279

PE575281

GLÖDANDE vloerkleed, laagpolig 79,90
140×200 cm. Rood. 503.316.20

GLÖDANDE vloerkleed, laagpolig,
tijger 69,90 115×200 cm. 303.316.21

GLÖDANDE behangpapier 7,99
Chloorvrij gebleekt papier.
0,5×10 m. Blauw. 503.238.99

GLÖDANDE voorgeknipte stof
24,99/st. 100% katoen. 150×300 cm.
Diverse kleuren. 903.316.04

GLÖDANDE T-shirt, M 14,99/st.
100 % katoen. Diverse motieven. 803.316.52

PE583256

PE575268

PE50000

PE575267

PE575275

GLÖDANDE draagtas 4,99/st.
100 % katoen. 40×44 cm. Diverse motieven.
303.316.40

GLÖDANDE draagtas 4,99 100% katoen.
30×36 cm. Blauw. 903.316.42

GLÖDANDE rol cadeaupapier 7,99/4 st.
Papier. 3×0,69 m. Diverse motieven.
903.239.01

GLÖDANDE zelfklevende etiketten, set
van 2 0,99 Bevat 2 bladen met zelfklevende
labels in verschillende vormen en formaten.
Papier. 13×18 cm. Diverse motieven.
903.266.93

GLÖDANDE cadeaulabels 1,99/10 st.
Papier. 8,5×4,5 cm. Diverse motieven.
503.266.90

PE584017

PE575270

PE592209

PE583258

PE575269

GLÖDANDE doos met deksel 9,99
Papier. 43×55 cm. H 21 cm. 203.257.67

GLÖDANDE doos met deksel 7,99
Papier. 27×38 cm. H 18 cm. 903.257.64

GLÖDANDE doos met deksel 9,99/st.
Papier. 43×55 cm. H 21 cm. Diverse
motieven. 603.257.65

GLÖDANDE doos met deksel 9,99/st.
Papier. 43×55 cm. H 21 cm. Diverse
motieven. 603.257.65

GLÖDANDE doos met deksel 7,99/st.
Papier. 27×38 cm. H 18 cm. Diverse
motieven. 403.257.66

PE575276

PE575278

PE575277

PE575280

PE575274

GLÖDANDE schrijfblok 4,99/st. Papier.
10×10 cm. H 10 cm. Diverse kleuren.
303.266.91

GLÖDANDE poster 6,99/st. Papier.
50×70 cm. Diverse motieven. 703.266.94

GLÖDANDE notitieboek 3,99/st. Papier.
24×20 cm. Diverse motieven. 903.266.88

GLÖDANDE rol tape, set van 4 3,99
Bevat: 3 rollen (B 15 mm. L 5 m) en
1 rol (B 20 mm. L 5 m) Papier. Diverse
motieven. 103.266.87

GLÖDANDE cadeauverpakking,
set van 3 2,99
1 cadeauverpakking (31×26 cm. L 10 cm),
1 cadeauverpakking (31×10 cm. L 2,5 cm)
en 1 cadeauverpakking (17,5×11 cm.
L 1,5 cm). Papier. Diverse motieven.
103.266.92

PE583260

PE583385

PE583261

PE583466

PE583262

GLÖDANDE beker 3,99/st.
Veldspaatporselein.
40 cl. Diverse kleuren. 903.341.84

GLÖDANDE bordje 3,99/st.
Veldspaatporselein.
Ø21 cm. Diverse kleuren. 403.341.86

GLÖDANDE bord 5,99/st.
Veldspaatporselein.
Ø28 cm. Diverse kleuren. 603.341.85

GLÖDANDE schaal 4,99/st.
Veldspaatporselein.
Ø14 cm. Diverse kleuren. 003.341.88

GLÖDANDE onderzetter 8,99/2 st.
Veldspaatporselein.
20×15 cm. Diverse kleuren. 103.341.83

CONTACT
Tel. press office: 02/709.15.20
E-mail: sabrina.requejo@IKEA.com

