
DELAKTIG

Ontwerp door IKEA  
en Tom Dixon



DO × YOUR × THING

PH148099

In februari 2018 lanceren IKEA en Tom 
Dixon DELAKTIG: een ‘opensource’ 
woonplatform. Om een nieuwe wind te 
doen waaien door de designtradities en 
het sofalandschap, nodigt DELAKTIG 
iedereen uit om het concept uit te breiden 
of zelfs totaal te veranderen.

Het dynamische ontwerpduo voegde ook 
accessoires toe als aanvulling op het 
platform. Ze kunnen op meerdere 
manieren worden gecombineerd om ze af 
te stemmen op verschillende looks, 
activiteiten en levensstijlen.

Voeg armleuningen en een lamp toe. Kies 
een tafel en een hoes voor de rugleuning. 
Verwissel de armleuningen. Verander de 
rugleuning. Voeg extra kussens toe. Of 
steek de hele sofa in een nieuwe hoes. 
Toe maar! Kort gezegd: met DELAKTIG  
DOE JE JOUW DING.

DELAKTIG serie.  
2-zitsplatform 389,- Hillared antraciet. 092.654.06   
Rugsteun met kussen 67,- Hillared donkerblauw. 092.599.43   
Rugsteun met kussen 67,- Tallmyra wit/zwart. 192.599.47   
Bijtafel voor frame 59,- 003.860.97   
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86



PE148100

DELAKTIG serie.
Platform voor fauteuil  306,- Tallmyra wit/zwart. 992.623.52  

Platform voor fauteuil  306,-/st. Hillared donkerblauw. 792.623.48  
Armleuning met kussen 63,- Tallmyra wit/zwart. 792.599.54



PH148115

PH148114

GEÏNSPIREERD OP HOE JIJ WOONT

DELAKTIG serie.
3-zitsplatform 472,- Tallmyra wit/zwart. 
792.662.09  Rugsteun met kussen 67,- 
Hillared antraciet. 892.599.39  Armleuning met 
kussen 63,- Tallmyra wit/zwart. 792.599.54  
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86

DELAKTIG serie.
3-zitsplatform 472,- Tallmyra wit/zwart. 
792.662.09  Armleuning met kussen 63,-/st. 
Tallmyra wit/zwart. 792.599.54  Rugsteun met 
kussen 67,-/st. Hillared antraciet. 892.599.39  
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86  
Bijtafel voor frame 59,- 003.860.97

Dat mensen nu kleiner wonen, er thuis meer dingen 
tegelijk gebeuren en we op nieuwe manieren 
communiceren via technologie beïnvloedt continu ons 
dagelijks leven. IKEA en Tom wilden uitzoeken wat dat 
betekent voor het bekleed zitmeubilair. 

Zo ontstond DELAKTIG, als oplossing om het samenleven 
vlotter te doen verlopen in een moderne wereld waarin 
niets lang stilstaat. De veelzijdigheid van het platform 
helpt je grip te krijgen op uiteenlopende en vaak 
onvoorzienbare aspecten van het dagelijks leven, van 
blokken voor dat belangrijke examen tot de perfecte 
setting creëren voor een blind date voor twee van je 
vrienden.



PH148116

DELAKTIG serie.
3-zitsplatform 472,- Tallmyra wit/zwart. 792.662.09 

Armleuning met kussen 63,- Tallmyra wit/zwart. 792.599.54  
Rugsteun met kussen 67,- Tallmyra wit/zwart. 192.599.47  

Staande lamp met leds 79,90 003.965.86  



PH148101

DESIGNNORMEN IN VRAAG STELLEN

DELAKTIG serie.
3-zitsplatform 472,- Tallmyra wit/zwart. 792.662.09   
Rugsteun met kussen 67,- Hillared donkerblauw. 092.599.43   
Rugsteun met kussen 67,- Tallmyra wit/zwart. 192.599.47  
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86

In tegenstelling tot de traditionele aanpak van sofaontwerp 
en -productie wordt het DELAKTIG onderstel op industriële 
wijze vervaardigd. Dat is een van de redenen waarom IKEA 
en Tom besloten om met aluminium te werken. Dat is prima 
geschikt voor industriële processen. Het resultaat is een 
slijtvast, vederlicht frame dat een primaire esthetiek 
uitstraalt. 

Het frame van geëxtrudeerd aluminium is ideaal als drager 
voor alle mogelijke accessoires, hulpstukken en 
uitbreidingen. Het concept is dermate flexibel dat je het 
type comfort kan aanpassen of functies kan toevoegen, 
zoals een zelfgemaakte scheidingswand of een knus hoekje 
voor twee.



DELAKTIG serie. 
2-zitsplatform 389,- Hillared antraciet. 092.654.06  
Rugsteun met kussen 67,- Tallmyra wit/zwart. 192.599.47 
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86   

DELAKTIG serie.
2-zitsplatform 389,- Hillared donkerblauw. 492.654.09   

Rugsteun met kussen 67,- Hillared donkerblauw. 092.599.43  
Bijtafel voor frame 59,- 003.860.97

PH148106

PH148103

Zie DELAKTIG als een wit doek. Beslis hoe groot je onderstel 
moet zijn en laat je dromen en behoeften de rest bepalen. En 
onthoud: niets is definitief. Het opzettafeltje switcht zo vaak 
je wil van koffiepauze- naar werkstationmodus. 



DELAKTIG serie.
2-zitsplatform 389,-/st. Hillared donkerblauw. 492.654.09  
Armleuning met kussen 63,-/st. Hillared donkerblauw. 892.599.58  
Rugsteun met kussen 67,-/st. Hillared donkerblauw. 092.599.43  
Bijtafel voor frame 59,- 003.860.97  
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86  

PH148104



DELAKTIG serie.
2-zitsplatform 389,-/st. Hillared donkerblauw. 492.654.09  

Armleuning met kussen 63,-/st. Hillared donkerblauw. 
892.599.58  Rugsteun met kussen 67,-/st. Hillared donker-

blauw. 092.599.43  Staande lamp met leds 79,90 003.965.86  

PH148105



DE MACHT VAN HET GETAL

“ Hoe meer mensen aan DELAKTIG  
meewerken, hoe beter.  
Dat is de manier waarop moderne  
bedrijven volgens mij moeten werken.” 
 
Tom Dixon

DELAKTIG, Zweeds voor ‘deelachtig, betrokken’, draait 
grotendeels om samenwerking. Meestal werkt IKEA met 
één designer of designteam, maar deze keer wilde het 
voluit gaan voor co-creatie in de breedst mogelijke zin. 
Daarom vroeg het 75 designstudenten over de hele wereld 
om te komen met ideeën voor DELAKTIG. En natuurlijk 
zullen Tom en zijn team ook nog exclusieve DELAKTIG 
accessoires op de wereld loslaten: alvast iets om naar uit 
te kijken!



IKEA × TOM DIXON × PLAY

IKEA × TOM DIXON × DREAM

IKEA × TOM DIXON × TAKE-OUT

IKEA × TOM DIXON × READ

IKEA × TOM DIXON × LOVE

IKEA × TOM DIXON × YOU

IKEA × TOM DIXON × CREATE

IKEA × TOM DIXON × SHARE

IKEA × TOM DIXON × LOUNGE

IKEA × TOM DIXON × CHILL

IKEA × TOM DIXON × PASSION



DELAKTIG serie.
3-zitsplatform 472,- Hillared antraciet. 492.662.01  

Armleuning met kussen 63,-/st. Hillared antraciet. 092.599.62  
Bijtafel voor frame 59,- 003.860.97  

Staande lamp met leds 79,90/st. 003.965.86  
Platform voor fauteuil  306,- Hillared antraciet. 292.623.55PH148107



DELAKTIG serie. 
Platform voor fauteuil  306,-/st. Hillared antraciet. 292.623.55
Rugsteun met kussen 67,-/st. Hillared antraciet. 892.599.39
3-zitsplatform 472,- Hillared antraciet. 492.662.01  
Armleuning met kussen 63,-/st. Hillared antraciet. 092.599.62  
Bijtafel voor frame 59,-/st. 003.860.97  
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86  

PH148108



DELAKTIG serie. 
3-zitsplatform 472,- Hillared antraciet. 492.662.01  
Rugsteun met kussen 67,- Hillared antraciet. 892.599.39  
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86 

PE148111



DELAKTIG staande lamp met leds 79,90 003.965.86 

DELAKTIG serie. 
3-zitsplatform 472,- Hillared antraciet. 492.662.01  

Rugsteun met kussen 67,- Hillared antraciet. 892.599.39  
Armleuning met kussen 63,- Hillared antraciet. 092.599.62

PH148110

PH148111

Schijn je licht op de situatie. Je kan de DELAKTIG lamp op 
het DELAKTIG onderstel bevestigen of ze op de grond 
zetten als klassieke staande lamp. Je kan de kop bovendien 
richten naar waar je wil. Van flexibiliteit gesproken. Het 
ideale leeslicht of zalig ontspannende gloed: jij kiest.



IKEA en designer Tom Dixon hebben de handen in elkaar 
geslagen om het maken van sofa’s op een nooit eerder 
geziene manier aan te pakken. Zo zijn ze gekomen tot 
een frisse, open kijk op zitmeubilair. Maak kennis met 
DELAKTIG,  een ‘woonplatform’ dat draait rond 
samenwerking en iedereen uitnodigt om er zijn eigen 
ding mee te doen.

Hij hield het snel voor bekeken op de kunstschool, werd bassist 
in de band Funkapolitan en leerde zichzelf lassen en uiteindelijk 
ook meubels maken. Tegenwoordig kan je zijn werk bekijken in 
zijn Londens onderzoeks- en designatelier en in enkele van de 
beroemdste musea ter wereld. Je kan gerust stellen dat Tom 
nooit bijzonder geïnteresseerd was om binnen de lijntjes te 
kleuren, en dat is alvast iets dat hij met IKEA gemeen heeft. 
Gelukkig waren het voor de DELAKTIG collectie echter niet 
zozeer hun gelijkenissen die van de samenwerking een succes 
gemaakt hebben, als wel de combinatie van hun verschillen. 

IKEA EN TOM DIXON DOEN  
EEN NIEUWE WIND WAAIEN

PH148365



PH148364

– Aan de andere kant is het gras altijd groener. Ik kijk naar 
IKEA en denk: Had ik maar zo’n atelier. Had ik maar zo’n 
distributienetwerk. Had ik maar die volumes. En zij denken 
vast: Waren we maar kleiner, dan zou alles zoveel sneller 
en makkelijker gaan. Een goede samenwerking wordt 
volgens mij gevoed door dat soort wederzijdse fascinatie, 
legt Tom uit.

SOFAPRODUCTIE OP HAAR KOP GEZET
Met DELAKTIG wilden Tom en IKEA de huidige normen in 
de sofaproductie in vraag stellen. Esthetisch, betaalbaar, 
duurzaam en democratisch waren maar enkele van de 
vereisten die naar voren werden geschoven. En voor Tom 
Dixon was het een kans om een groter speelveld te 
betreden.

– Ik wilde werken met industriële productie op grotere 
schaal. Het ging me erom de vermeende beperkingen van 
mijn vak te doorbreken en iets nieuws te proberen. Ik wil 
niet een in vakje geduwd worden. Ik begon me af te 
vragen wat we in mijn bedrijf niet aankunnen maar ik toch 
graag zou uitproberen, minstens om er een gedacht van te 
krijgen. Voor het bedrijf Tom Dixon is bekleed zitmeubilair 
gewoon te complex: de productie is te veel gefocust op 
afmetingen en matraskenmerken, en de comfortvereisten 
zijn eindeloos en verschillend per land. Maar IKEA kent dat 
en weet hoe het moet, zegt Tom. 

UITNODIGING AAN ‘HACKERS’
Maar meer nog dan een samenwerking tussen Tom en 
IKEA is DELAKTIG een project dat openstaat voor iedereen 
die het zich eigen wil maken. Tijdens het ontwerpproces 
besloten IKEA en Tom om van DELAKTIG een 
‘opensourceproject’ te maken. Geïnspireerd door de 
technologiesector nodigden ze 75 masterstudenten design 
uit om met originele ideeën te komen voor de accessoires 
die er binnenkort aankomen. 

– Rond het begin van de samenwerking maakte ik kennis 
met de gemeenschap van IKEA fans die hun creativiteit 
loslaten op IKEA producten om er iets unieks  
mee te maken, de zgn. ‘hacks’. Ik wist dat ik daar iets mee 
wilde doen. Toen ik de ideeën van de masterstudenten zag, 
besefte ik het potentieel van die werkwijze en ontdekte ik 
dat dat idee van een opensourceplatform echt werkt, aldus 
Tom. 

TIJD VOOR JOU OM MEE TE DOEN
Tom en IKEA zijn trots op het resultaat van hun 
samenwerking en hopen van harte dat je mee wil doen aan 
het project. DELAKTIG is een meubel dat de tand des tijds 
zonder twijfel doorstaat: wie weet welke transformaties 
het zal ondergaan van de ene generatie op de andere? 

– Misschien trouw je of ga je uit elkaar en wil je een  
nieuwe configuratie. Of je beslist om de logeerkamer  
aan een vriend te verhuren. Gooi DELAKTIG niet weg als je  
iets anders wil, maar maak er iets nieuws van. Of hou het 
voor de kinderen en laat ze het meenemen wanneer ze het 
nest verlaten, besluit Tom. 

“ Ik heb het maar zes maanden uitgehouden 
op de kunstschool – een hekel had ik 
eraan. Ik speelde in een band en had 
overdag veel tijd. Ik ben toen in een 
garage begonnen met metaalbewerking  
en lassen. Mensen kochten mijn werk.  
Dat was wonderlijk en werkte bevrijdend.”



DO × YOUR × THING

DELAKTIG serie. 
3-zitsplatform 472,- Tallmyra wit/zwart. 792.662.09  
Rugsteun met kussen 67,- Tallmyra wit/zwart. 192.599.47  
Bijtafel voor frame 59,- 003.860.97  
Staande lamp met leds 79,90 003.965.86

PH148113



PRODUCTINFO

PE668336

DELAKTIG fauteuil 499,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 94×84 cm. 
H 79 cm. Hillared antraciet. 
992.537.29

PE670428

DELAKTIG chaise longue 
met armleuning 519,-

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra wit/zwart. 
092.599.38

PE668338

DELAKTIG fauteuil 499,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
94×84 cm. H 79 cm. Hillared 
donkerblauw. 992.537.34

PE670431

DELAKTIG chaise longue 
met bijtafel en lamp 
594,90 
Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. IKEA. 
Model G1701F DELAKTIG. 
De armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Hillared 
antraciet. 992.598.68

PE668348

DELAKTIG fauteuil 499,-

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 94×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra wit/zwart. 
892.537.39

PE670434

DELAKTIG chaise longue 
met bijtafel en lamp 
594,90 
Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. IKEA. 
Model G1701F DELAKTIG. 
De armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Hillared 
donkerblauw. 992.598.92

PE668349

DELAKTIG fauteuil met 
bijtafel en lamp 511,90

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 94×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Model 
G1701F DELAKTIG. De 
armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Hillared 
antraciet. 892.537.44

PE670437

DELAKTIG chaise longue 
met bijtafel en lamp 
594,90 
Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Model 
G1701F DELAKTIG. De 
armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Tallmyra 
wit/zwart. 892.599.01

PE668352

DELAKTIG fauteuil met 
bijtafel en lamp 511,90

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 94×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Model 
G1701F DELAKTIG. De 
armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Hillared 
donkerblauw. 992.537.53

PE668358

DELAKTIG 2-zitsbank 
649,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. 
Hillared antraciet. 
192.537.71

PE668355

DELAKTIG fauteuil met 
bijtafel en lamp 511,90

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 94×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Model 
G1701F DELAKTIG. De 
armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Tallmyra 
wit/zwart. 092.537.62

PE668362

DELAKTIG 2-zitsbank 
649,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. 
Hillared donkerblauw. 
892.537.77

PE670422

DELAKTIG chaise longue 
met armleuning 519,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. 
Hillared antraciet. 
892.599.15

PE670355

DELAKTIG 2-zitsbank 
649,-

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra wit/zwart. 
892.577.42

PE670425

DELAKTIG chaise longue 
met armleuning 519,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. 
Hillared donkerblauw. 
292.599.23

PE670360

DELAKTIG 2-zitsbank met 
bijtafel 645,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. 
Hillared antraciet. 
792.596.71



PRODUCTINFO

PE670413

DELAKTIG 3-zitsbank 
799,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
204×84 cm. H 79 cm. 
Hillared antraciet. 
592.596.86

PE670410

DELAKTIG 3-zitsbank 
799,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
204×84 cm. H 79 cm. 
Hillared donkerblauw. 
592.596.91

PE670407

DELAKTIG 3-zitsbank 
799,-

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 204×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra wit/zwart. 
492.596.96

PE670416

DELAKTIG 3-zitsbank met 
bijtafel en lamp 874,90 
Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
204×84 cm. H 79 cm. IKEA. 
Model G1701F DELAKTIG. 
De armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Hillared 
antraciet. 092.597.59

PE668370

DELAKTIG staande lamp 
met leds 79,90

Geverfd aluminium en staal. 
H 160 cm. IKEA. Model 
G1701F DELAKTIG. De 
armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+.  Zwart. 
003.965.86

PE674231

DELAKTIG 2-zitsplatform 
389,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 43 cm. 
Hillared donkerblauw. 
492.654.09

PE674232

DELAKTIG 3-zitsplatform 
472,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
204×84 cm. H 43 cm. 
Hillared antraciet. 
492.662.01

PE674235

DELAKTIG 3-zitsplatform 
472,-

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 204×84 cm. 
H 43 cm. Tallmyra wit/zwart. 
792.662.09

PE670419

DELAKTIG 3-zitsbank met 
bijtafel en lamp 874,90

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 204×84 cm. 
H 79 cm. IKEA. Model 
G1701F DELAKTIG. De 
armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Tallmyra 
wit/zwart. 292.597.77

PE674229

DELAKTIG 2-zitsplatform 
389,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 43 cm. 
Hillared antraciet. 
092.654.06

PE674236

DELAKTIG 2-zitsplatform 
389,-

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 43 cm. Tallmyra wit/zwart. 
892.654.12

PE674237

DELAKTIG 3-zitsplatform 
472,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
204×84 cm. H 43 cm. 
Hillared donkerblauw. 
592.662.05

PE673424

DELAKTIG 3-zitsbank met 
bijtafel en lamp 874,90

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
204×84 cm. H 79 cm. IKEA. 
Model G1701F DELAKTIG. 
De armatuur wordt verkocht 
met een lichtbron uit 
energieklasse A+. Hillared 
donkerblauw. 192.597.68

PE670364

DELAKTIG 2-zitsbank met 
bijtafel 645,-

Hoes: 55% katoen, 
25% polyester, 12% viscose/
rayon, 8% linnen. 
149×84 cm. H 79 cm. 
Hillared donkerblauw. 
692.596.76

PE670367

DELAKTIG 2-zitsbank met 
bijtafel 645,-

Hoes: 78% katoen, 
22% polyester. 149×84 cm. 
H 79 cm. Tallmyra wit/zwart. 
692.596.81



CONTACT 
Februari 2018

E-mail: colombine.nicolay@ikea.com


