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Sofa KLIPPAN

Ten jeden z najpopularniejszych mebli IKEA by? pierwszym projektowanym z my?l? o… dzieciach.
Dlaczego? Bo wcze?niej z sofy, najdro?szego mebla w salonie, wyp?dzano skacz?ce po siedzisku
i rozlewaj?ce wokó? soki ma?ych rozrabiaków. KLIPPAN mia? by? nie tylko przyjazny
najm?odszym, ale i sprzyja? rodzinnemu sp?dzaniu czasu. Mia? te? by? meblem na lata. Pierwsze
jego egzemplarze sprzedano w 1979 roku. W 2009 r. KLIPPAN obchodzi? hucznie 30. urodziny.
A? trudno w to uwierzy?, ale za trzy lata stuknie mu czterdziestka!

Prze?omem w my?leniu o najm?odszych w domu by?o og?oszenie przez Organizacj? Narodów
Zjednoczonych roku 1997 Rokiem Dziecka. IKEA wprowadzi?a wówczas specjaln? lini? produktów
dla dzieci – Children’s IKEA. Pracowali nad ni? i nadal pracuj? projektanci (wielu z nich jest
rodzicami) i eksperci ró?nych specjalno?ci. S? to artyku?y, które rozwijaj? zdolno?ci motoryczne,
wi?zi spo?eczne i kreatywno??. Z drugiej strony dostrze?ono potrzeb? otwarcia ca?ego domu na
dzieci, które s? przecie? pe?noprawnymi cz?onkami rodzin i u?ytkownikami przestrzeni wspólnych.
Has?em roku „katalogowego” 2013/2014 IKEA by?o MIESZKAJ?C Z DZIE?MI. W kampanii
reklamowej pojawi?a si? te? sofa KLIPPAN w czarno-bia?ym pokrowcu STORLIEN.
Konstrukcja sofy KLIPPAN by?a pocz?tkowo wykonana z litego drewna. Z czasem wymieniono j?
na ta?sz? i l?ejsz? ram? z p?yt wiórowej i pil?niowej oraz pianki poliuretanowej. Pierwsze modele
sta?y na malowanych, drewnianych i cofni?tych od kraw?dzi krótszych boków nogach
(przypomina?y p?askie p?ozy). Wspó?czesne maj? aluminiowe nogi w formie walca. Po raz kolejny
kanap? KLIPPAN przekonstruowano w 2004 roku. Chodzi?o o to, by mo?na j? by?o do transportu
zapakowa? w p?askie pude?ka, a nast?pnie ?atwo z?o?y? w domu. Zmieniaj?c materia?y,
konstrukcj? i metody produkcji oraz transportu, IKEA obni?y?a od 1997 roku cen? sofy KLIPPAN o
40%! Najbardziej rewolucyjnym rozwi?zaniem okaza? si? jednak zdejmowany pokrowiec.
Usuni?cie z tapicerki ?ladów po ubrudzonych czekolad? dzieci?cych paluszków przesta?o by?
problemem. Nie trzeba te? ju? by?o szuka? pretekstu, by pozwoli? sobie na zmian? tapicerki nawet
co sezon. IKEA dba o to, by pokrowce nad??a?y za mod?, która nie omija ani kolorów, ani
motywów tkanin dekoracyjnych. Dzisiaj pokrowce s? wr?cz kojarzone z meblami tapicerowanymi
IKEA. Powoli przekonuj? si? do nich tak?e inni producenci.
W 2003 roku to w?a?nie KLIPPAN u?yto jako wzór metra sofy podczas testów przeciwpo?arowych,
które mia?y s?u?y? do porównania brytyjskich norm bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego ze
szwedzkimi i obowi?zuj?cymi na kontynencie europejskim. Próbom poddano trzy sofy KLIPPAN,
dwie zabezpieczone ?rodkami trudnopalnymi (na bazie fosforu i bromu), a jedn? bez dodatkowego
zabezpieczenia. Ostatnia ciekawostka pochodzi z 2005 roku. Z okazji otwarcia sklepu IKEA w
miejscowo?ci Frogmoor w hrabstwie Hampshire na po?udniu Anglii wyl?dowa?a pomara?czowa
kanapa KLIPPAN, a obok niej pluszowa – ?aba MINNEN GRODA. Nie by?oby w tym nic dziwnego
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i wartego upami?tnienia, gdyby sofa i ?aba nie by?y pi?ciokrotnie wi?ksze ni? te na pó?kach w
sklepach IKEA. Przechodnie zatrzymywali si? w cieniu gigantycznego mebla i ogromnej ?aby,
czuj?c si? tak, jakby w?a?nie opró?nili zawarto?? butelki z napisem „WYPIJ MNIE” i skurczyli si?
jak Alicja w Krainie Czarów.

Klasyczny model KLIPPAN ma wymiary 180x88x66(wys.) cm przy g??boko?ci i wysoko?ci
siedziska odpowiednio 54 cm i 43 cm. Zosta?y tak dobrane, by sof? da?o si? przenie?? przez
typowe drzwi. Projekt; IKEA of Sweden.
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