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IKEA Script THAI อิเกีย สคริปต์ ไทย

เลือกสรรพสินค้าของแต่งบ้านครอบจักรวาล

รสนิยมสุนทรีย์
มาร์คเกอร์หัวตัดจากสวีเดน

ส่งข้ามทวีป

อิเกียไทย
โต๊ะตู้เตียงดีไซน์พอประมาณ

ราคาพิเศษ

จากบริษัทยักษ์ข้ามประเทศ
ตอบสนองความต้องการนักช้อปเฟอร์นเิ จอร์

IKEA Script THAI อิเกีย สคริปต์ ไทย

Regular : 36 pt

วิสัยทัศน์ของอิเกียในการดำ�เนินธุรกิจคือ การ
สร้างคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าให้กับคนทั่ว
ซึ่งสามารถประสบความสำ�เรสำ�เร็จได้ด้วยโดย
Bold : 36 pt

ให้ความสำ�คัญเรื่องของฟังก์ชันและดีไซน์ที่
เรียบง่ายอย่างมีสไตล์ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อ
ให้เป็นตัวเลือกที่สามารถเติมเต็มทุกห้องใย

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Weight

Regular

Bold

อิเกีย สคริปต์ ไทย ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
IKEA Script TH0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
อิเกีย สคริปต์ ไทย ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
IKEA Script TH0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

*Shown Ikea Script as a preferred match for Latin. Copyright 2004. Inter IKEA Systems B.V. All rights reserved.

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Size Comparison

Abg กฐป
Thonburi System Font

Abg กฐป

IKEA Script TH

8 pt

8 pt

นำ�เสนอผลิตภัณฑ์สำ�หรับทุกรสนิยม ไม่ว่าโรแมนติกหรือมินิมัลลิสต์ นักออก
แบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อให้สินค้าของเราตอบ
สนองความต้องการได้อย่างตรงจุด และลดทอนส่วนที่ไม่จำ�เป็น ใครก็สามารถ
ผลิตสินค้าคุณภาพดีราคาแพงได้ เช่นเดียวกันใครก็ผลิตสินค้าคุณภาพต่ำ�รา
คาถูกได้ แต่การจะผลิตสินค้าคุณภาพดีราคาถูกได้ ต้องพัฒนาระบบวิธีคิด
ที่ทั้งประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนี่คือวิธีคิดให้ต่าง

นำ�เสนอผลิตภัณฑ์สำ�หรับทุกรสนิยม ไม่ว่าโรแมนติกหรือมินิมัลลิสต์ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของเราทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อให้สินค้าของเราตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด และลดทอนส่วนที่
ไม่จำ�เป็น ใครก็สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีราคาแพงได้ เช่นเดียวกันใครก็ผลิตสินค้าคุณภาพต่ำ�ราคา
ถูกได้ แต่การจะผลิตสินค้าคุณภาพดีราคาถูกได้ ต้องพัฒนาระบบวิธีคิดที่ทั้งประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนี่คือวิธีคิดให้ต่างในแบบ อิเกีย ขณะนักพัฒนาผลิตภัณฑ์คนหนึ่งของเราเดิน
สำ�รวจอยู่ในโรงงานผลิตบานประตู เขาก็ได้แนวคิดที่จะนำ�วิธีผลิตหน้าบานเหล่านี้ มาใช้ผลิตโต๊ะข้าง โดย

10 pt

10 pt

เราใส่ใจเรื่องราคาเป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
อยู่ในกรอบของราคาที่กำ�หนดไว้ นักออกแบบและนักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของเราจะทำ�งานร่วมกับซัพพลายเออร์โดยตรงเพื่อ
จะได้เข้าถึงวัตถุดิบและกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในโรงงาน
สามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตและทรัพยากรได้โดย
มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียเปล่าให้มีน้อยที่สุด มีการใช้
เทคนิคใหม่ๆ นวัตกรรมต่างๆ และการออกแบบที่ดีที่สุด รวม

เราใส่ใจเรื่องราคาเป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในกรอบของราคาที่
กำ�หนดไว้ นักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจะทำ�งานร่วมกับซัพพลายเอ
อร์โดยตรงเพื่อ จะได้เข้าถึงวัตถุดิบและกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในโรงงานสามารถ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการ
เสียเปล่าให้มีน้อยที่สุด มีการใช้เทคนิคใหม่ๆ นวัตกรรมต่างๆ และการออกแบบที่ดี
ที่สุด รวมถึงวิธีการขนส่งโดยใช้หีบห่อที่มีลักษณะแบนราบที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ใน
การขนส่ง ไปจนถึงการลงมือประกอบชิ้นส่วนของสินค้าด้วยตัวเองของลูกค้า และผู้

12 pt

12 pt

จุดเริ่มต้นการออกแบบสินค้าของ IKEA คือการนำ�
ความเป็นสวีดิชเข้ามาผสมผสาน และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ ด้วยสไตล์การออกแบบ
ตกแต่งบ้านที่ทันสมัยแต่ไม่ตามกระแส ยังคำ�นึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแต่ไม่ละเลยด้านความสวย
งามสะดุดตา เน้นไปที่ความต้องการของคนและยัง
เป็นมิตรกับเด็กๆ ทั้งยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตอันสดใส
และสุขภาพที่ดีของชาวสวีเดน ผ่านทางการคัดสรร

จุดเริ่มต้นการออกแบบสินค้าของ IKEA คือการนำ�ความเป็นสวีดิช
เข้ามาผสมผสาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ ด้วย
สไตล์การออกแบบตกแต่งบ้านที่ทันสมัยแต่ไม่ตามกระแส คำ�นึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแต่ไม่ละเลยด้านความสวยงามสะดุดตา เน้น
ไปที่ความต้องการของคนและเป็นมิตรกับเด็กๆ ทั้งยังสะท้อนถึงวิถี
ชีวิตอันสดใส และสุขภาพที่ดีของชาวสวีเดน ผ่านทางการคัดสรร
วัตถุดิบตลอดจนสีของสินค้าอย่างระมัดระวัง ซึ่งแนวความคิดต่างๆ
เหล่านี้เชื่อมต่อกับต้นกำ�เนิดของ IKEA ในเมือง Småland ทางตอนใต้

14 pt

14 pt

ใครๆ ก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีราคาสูง
หรือคุณภาพต่ำ�ราคาถูกได้ แต่การผลิตเฟอร์
นิเจอร์คุณภาพดีราคาย่อมเยาเป็นงานที่ท้า
ทายมาก เราจำ�เป็นต้องมีวิธีควบคุมต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและต้องมีความคิดสร้าง
สรรค์ นี่คือสิ่งที่ IKEA เน้นย้ำ�ความสำ�คัญมา
ตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดสาขาแรกที่ Småland
ในสวีเดน IKEA เน้นการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่า
ที่สุดและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ตรงกับ

ใครๆ ก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีราคาสูง หรือคุณภาพต่ำ�
ราคาถูกได้ แต่การผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีราคาย่อมเยา
เป็นงานที่ท้าทายมาก เราจำ�เป็นต้องมีวิธีควบคุมต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและต้องมีความคิดสร้างสรรค์ นี่คือสิ่งที่
IKEA เน้นย้ำ�ความสำ�คัญมาตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดสาขาแรกที่
Småland ในสวีเดน IKEA เน้นการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุดและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้ได้
ต้นทุนต่ำ�และได้สินค้าราคาประหยัดสำ�หรับลูกค้า วิสัยทัศน์
ของ IKEA ในการดำ�เนินธุรกิจคือ การสร้างคุณภาพความ

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Size Comparison

Bold : 20 pt

Regular : 16 pt

Regular : 12 pt

IKEA วางบทบาทของตัวเองในฐานะ “คูค
่ ด
ิ ” ของลูกค้า
หน้าทีข่ องเราคือการออกแบบสินค้าโดยทำ�งานร่วมกับ
โรงงานผลิตอย่างใกล้ชด
ิ เพือ่ ให้เกิดไอเดียใหม่ๆทีม
่ ป
ี ระ
สิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจัดซือ้ ของเรา
จะคอยมองหาซัพพลายเออร์จากทัว่ โลกทีส่ ามารถตอบ
โจทย์ความ ต้องการด้านวัตถุดบิ ให้เราได้ จากนัน
้ ก็จะซือ้
เป็นจำ�นวนมากสำ�หรับนำ�ไปใช้ผลิตสำ�หรับขายทัว่ โลก ซึง่
หน้าที่ของลูกค้ามีเพียงเปิดแคตาล็อกแล้วมาที่ IKEA เพื่อเลือกเฟอร์นิเจอร์
ที่หมายตาเอาไว้ รอรับสินค้าที่คลังสินค้าของเรา และด้วยหีบห่อที่มีลักษณะ
แบนราบทำ�ให้คุณสามารถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์กลับบ้าน ได้อย่างคล่อง
ตัว จากนั้นก็ถึงขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเอง
แบบสบายๆ สิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำ�ให้สินค้ามีราคาที่ถูกเป็นพิเศษ ช่วยสร้าง
แนวทางการทำ�ธุรกิจของเราชัดเจน และไม่ซับ
ซ้อน ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา
จะเริ่มต้นด้วยการกำ�หนดกรอบราคาก่อน
จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการใช้ทรัพยากร
และวัตถุดิบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของ IKEA จีงมี
ทั้งคุณภาพ ฟังก์ชั่น & สไตล์ และราคาที่ทุกคน
เป็นเจ้าของได้แบบสบายๆ
ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์สำ�หรับบ้านที่มีรูปแบบ
สวยงามมักจะมีราคาที่สูง ทำ�ให้คนส่วนใหญ่
ไม่สามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้ และจุดนี้เอง
ที่ทำ�ให้ IKEA เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไป
เราตัดสินใจที่จะทำ�ประโยชน์ให้กับผู้คนส่วน
ใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ด้วยการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกความ
ต้องการของทุกคน ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกฝัน และ
ทุกงบประมาณ หน้าที่ของเราคือทำ�ให้ทุกบ้าน
มีความสุขทุกวัน
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและหรูหรา
นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ทุ่มเงินลงไปใน
การผลิต และผลักภาระให้แก่ลูกค้า แต่การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบสวยงาม
คงทน ในราคาที่ย่อมเยานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป โดยที่

ต้องคิดค้น และปรับเปลี่ยนเพื่อหาทางแก้
ไขปํญหา โดยใช้วิธีการที่เรียบง่าย ลงตัว
ประหยัดในทุกขั้นตอน และยังยึดแนวความคิด
เดิมไว้
IKEA ให้ความสำ�คัญเรื่องของฟังก์ชันและดีไซน์
ที่เรียบง่ายอย่างมีสไตล์ ในราคาที่เหมาะสม
เพื่อให้เป็นตัวเลือกที่สามารถเติมเต็มทุกห้อง
ในบ้านของทุกคน IKEA นำ�เสนอผลิตภัณฑ์
สำ�หรับทุกรสนิยม ไม่ว่าโรแมนติกหรือมินิมัล
ลิสต์ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
เราทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อให้สินค้าของเราตอบ
สนองความต้องการได้อย่างตรงจุด และลด
ทอนส่วนที่ไม่จำ�เป็น
ใครก็สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีราคาแพง
ได้ เช่นเดียวกันใครก็ผลิตสินค้าคุณภาพ
ต่ำ�ราคาถูกได้ แต่การจะผลิตสินค้าคุณภาพ
ดีราคาถูกได้ ต้องพัฒนาระบบวิธีคิดที่ทั้ง
ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ และนี่คือวิธีคิดให้ต่างในแบบ IKEA

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Size Comparison

Regular : 8 pt
Bold : 12 pt

ผู้คนส่วนใหญ่มองสวีเดนด้วยภาพลักษณ์
ที่มี ชีวิตชีวา วิถีชีวิตที่ให้ความสำ�คัญต่อสุขภาพ

ซึ่งสะท้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของ IKEA ทั้งสีสันและวัสดุที่ใช้ พื้นที่อยู่ในงานดีไซน์ พื้นผิว
วัสดุที่ปล่อยให้อยู่ในสภาพตามธรรมชาติ สำ�หรับประเทศที่มืดและหนาวเย็นเกือบตลอดปี การ
จัดบ้านให้มีแสงสว่างและพื้นที่เรียบโล่งสบายตาจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ เจิดจ้าสดใสได้
ตลอดทั้งปี ช่วงปลายของศตวรรษที่ 18 สองศิลปิน คาร์ล และ คาริน ลาร์สสัน ได้นำ�อิทธิพล
คลาสสิกมาผสานเข้ากับสไตล์พื้นบ้านของสวีเดนที่ให้ความรู้สึก อบอุ่น พวกเขาได้สร้างสรรค์
งานดีไซน์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวสไตล์สวีเดนให้กับ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และสร้างชื่อเสียง

Regular : 8 pt

”

Bold : 10 pt

แนวทางการทำ�ธุรกิจของเราชัดเจน
และไม่ซับซ้อน ขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของเราจะเริ่มต้นด้วย
การกำ�หนดกรอบราคาก่อน จาก
นั้นจึงเป็นขั้นตอนของการใช้
ทรัพยากรและวัตถุดิบต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผลิตภัณฑ์ของ IKEA จีงมี
ทั้งคุณภาพ ฟังก์ชั่น & สไตล์ และ
ราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้แบบ
สบายๆ สินค้าราคาย่อมเยาคือ
แนวทางหลักในการดำ�เนินธุรกิจ
ของ IKEA แนวคิดพื้นฐานสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเรา คือ ราคา
ที่ย่อมเยาช่วยให้ทุกคนสามารถ
เป็นเจ้าของสินค้าตกแต่งบ้านที่
ทั้งสวยและดีได้ เราจึงไม่เคยหยุด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น
กว่าเดิมในทุกๆ ด้าน เรียบง่ายแต่มี
ประสิทธิภาพ และแน่นอนว่า คุ้มค่า
คุ้มราคาราคาย่อมเยาคือแนวทาง
หลักของ IKEA และไอเดียธุรกิจของ
เรา แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง
ผลิตภัณฑ์ IKEA ทั้งหมดคือ สินค้า
ราคาถูกก็มีคุณภาพ ดีไซน์ และฟัง
ก์ชั่นที่ถูกใจทุกคนได้ไม่ยาก

“

ปี 1953 เปิดตัวโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ใน Älmhult ประเทศสวีเดน นี่คือช่วงเวลาสำ�คัญช่วงหนึ่งของการ
พัฒนาแนวคิดแบบ IKEA เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าจะได้เห็นและสัมผัสเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้าน
แบบเต็มๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ โชว์รูมนี้เกิดขึ้นขณะที่ IKEA กำ�ลังทำ�สงครามราคากับคู่แข่งอันดับหนึ่ง
การแข่งขันกันลดราคาของทั้งสองบริษัททำ�ให้ผู้คนไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพสินค้า ดังนั้นการเปิด
โชว์รูมทำ�ให้ IKEA สามารถสาธิตการจัดวาง การใช้งานและคุณภาพของสินค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคา ถือเป็นก้าวสำ�คัญแห่งความสำ�เร็จในธุรกิจของ IKEA
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้บรรจุลงในกล่องแบนได้ เพื่อให้ลูกค้านำ�กลับไปประกอบเองที่บ้าน
IKEA คิดและตัดสินใจออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอง จากเหตุที่คู่แข่งกดดันผู้ผลิต ไม่ให้ผลิตสินค้า
ให้ IKEA แม้ว่าปัญหานี้จะเป็นอุปสรรคใหญ่ในธุรกิจ แต่กลับเป็นแรงกระตุ้นสำ�คัญที่ทำ�ให้ IKEA
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจ ความคิดในการใช้กล่องแบนบรรจุสินค้า เกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรก เมื่อพนักงานคนหนึ่งถอดขาโต๊ะรุ่น LÖVET ออก เพื่อให้นำ�โต๊ะใส่เข้าไปในรถได้ โดยไม่เกิด
ความเสียหายระหว่างขนส่ง นี่คือที่มาและต้นกำ�เนิดของแนวคิดบรรจุภัณฑ์แบบกล่องแบนเพื่อนำ�
เฟอร์นิเจอร์กลับไปประกอบเองที่บ้าน ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนสำ�คัญของแนวความคิดแบบ IKEA
ตู้หนังสือ MTP คืองานสร้างสรรค์แสนคลาสสิกที่มีความร่วมสมัย เห็นได้จากผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
ที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาตู้หนังสือ MTP และผลิตภัณฑ์จากไม้อื่นๆ ได้
สร้างสัมพันธภาพอันเหนียวแน่นระหว่าง IKEA กับโรงงานผู้ผลิตจากโปแลนด์ในช่วงทศวรรษ 1960
ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ IKEA สามารถขายสินค้าใน
ราคาที่ถูกใจทุกคนได
IKEA สาขาใหญ่ที่สุด เปิดที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
ผู้คนหลายพันคนยืนรอต่อคิวก่อนเปิด IKEA ที่เมือง Kungens Kurva ซึ่งเป็น IKEA สาขาใหญ่ที่สุด
มีเนื้อที่ถึง 31,000 ตารางเมตร รูปทรงของ IKEA สาขานี้แตกต่างจากสาขาอื่น เพราะมีลักษณะเป็น
อาคารทรงกลมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์ Guggenheim ที่นิวยอร์ก ความสำ�เร็จของ
สาขานี้ทำ�ให้มีการสร้างคลังสินค้าแบบบริการตัวเองขึ้น ซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อการกำ�เนิดแนวคิด
IKEA นอกจากนี้ยังมีการเปิดแผนก Accenten ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเครื่องครัวคุณภาพดีราคา
ประหยัดได้
ความสำ�เร็จในการใช้พาร์ติเคิลบอร์ด
วัสดุที่มีราคาไม่แพง แต่ทนทาน และนำ�ไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่าย คือวัสดุที่เหมาะที่สุด
กับแนวทางของ IKEA ในปี 1969 โซฟา PRIVAT ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิก Åke Fribryter เป็นโซฟา
ที่ใช้พาร์ติเคิลบอร์ดเป็นฐาน พ่นแล็กเกอร์สีขาวและหุ้มผ้าฝ้ายเนื้อหนาทอลายดอกสีน้ำ�ตาล ที่
ออกแบบโดยศิลปินด้านการออกแบบลายผ้า Sven Fristedt มีเส้นสายที่เรียบง่าย ไม่มีรายละเอียดที่
ไร้สาระ และแน่นอนว่าราคาประหยัดไร้คู่แข่ง
SKOPA แน่ใจว่าใช่เก้าอี้?
อาจมีคนเลิกคิ้วด้วยความไม่แน่ใจว่า SKOPA คือเก้าอี้จริงๆ หรือ ด้วยรูปแบบเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดา
ที่พัฒนาขึ้นโดย Olle Gjerlöv-Knudsen และ Torben Lind นักออกแบบที่ทำ�งานร่วมกับผู้ผลิต ซึ่งโดย
ปกติจะผลิตแต่ถังและชามพลาสติก วิธีออกแบบเก้าอี้ของทั้งคู่จึงแตกต่างจากแนวการออกแบบ
เก้าอี้ทั่วไป ทำ�ให้ได้รูปทรงและการใช้งานที่สร้างความประหลาดใจ แต่ก็ดึงดูดใจคนอย่างได้ผล
IKEA เยอรมนี
IKEA สาขาแรกของเยอรมนีเปิดขึ้นที่กรุงมิวนิค ความสำ�เร็จของ IKEA ในสวิตเซอร์แลนด์ปูทางให้
เกิดการขยายกิจการอย่างรวดเร็วเข้าสู่เยอรมนี ซึ่งกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ IKEA ในปัจจุบัน
KLIPPAN อีกหนึ่งความคลาสสิกของ IKEA
KLIPPAN ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นให้เป็นโซฟาที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับแรง
กระแทกจากการกระโดดโลดเต้นและเล่นซนของเด็กๆ ในบ้านได้ และไม่ใช่แค่ทนทานเท่านั้น แต่ก็นุ่ม
นอนสบายได้ตลอดคืน บวกกับปลอกโซฟาที่สามารถถอดซักด้วยเครื่องซักผ้า ก็ช่วยให้ทำ�ความ
สะอาดได้ง่าย
เปิดตัว POEM (ภายหลังได้รับการพัฒนาต่อและใช้ชื่อว่า POÄNG)
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คลาสสิกของ IKEA ถือกำ�เนิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งก็คืออาร์มแชร์แสนสบายที่มีชื่อว่า
POEM ทำ�จากไม้ลามิเนต ซึ่งต่อมาได้วิวัฒนาการไปอีกขั้น และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ POÄNG จนปัจจุบัน

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Technicality

File Format

• OpenType PS (.OTF)
• TrueType (.TTF)

Encording & Unicode

• Latin 1
• Latin 2
• Thai
• Mac Charater Set

Support:
All Unicode Format

• Adobe CS2 or later ; Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, etc.
• iWork
• iLife
• Mac OSX
• Microsoft office 2000 or Later
• Quark Express 7
• Windows XP or Later
• etc.

Hinting

Yes ; Work at monitor screen, web browser.

Opentype Feature

• Kerning
• Liga
• Fraction

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Latin Character
Regular
Uppercase

Lowercase

Numbers

Bold
Uppercase

Lowercase

Numbers

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyyz
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyyz
0123456789

*Shown Ikea Script as a preferred match for Latin. Copyright 2004. Inter IKEA Systems B.V. All rights reserved.

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Thai Character - Regular

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

IKEA Script TH อิเกีย สคริปต์ ไทย : Thai Character - Bold

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Cadson Demak Co.,Ltd.
Linotype Partnership Operation
140 Thonglor Soi 4 Kaulin Bld. #302
Sukhumvit 55 Rd., Klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
T + 662 - 392 - 5285
F + 662 - 714 - 8591
info@cadsondemak.com
www.cadsondemak.com

