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Okap Illumia został zaprojektowany dla firmy Ciarko w 2012 roku, a w następnym roku wprowadzono go
na rynek. Premierę miał na międzynarodowych targach wyposażenia wnętrz IMM Cologne 2013
I. Cel producenta/Sytuacja wyjściowa:
Firma Ciarko jest jednym z europejskich liderów wśród producentów okapów kuchennych. Stawia na innowacyjne
rozwiązania oraz nowe technologie wyznaczając jednocześnie trendy. Moją współpracę z firmą Ciarko rozpoczęła chęć
wprowadzenia przez producenta nowej linii okapów sygnowanych marką "Ciarko Design". Nowy Brand miał powstać z
myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, ceniących najwyższą jakość wykonania, innowacyjność produktu i
niebanalną estetykę. Okap Illumia był pierwszym wizerunkowym okapem zaprojektowanym dla nowo przyjętej linii.
Podstawowe informacje o produkcie
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II. Rozwiązania projektowe:
Rozpoczynając pracę nad projektem nowego produktu starałem się spojrzeć inaczej na okap i kuchnię, przeanalizować
czynności jakie w niej wykonujemy oraz na nowo zdefiniować potrzeby użytkowników. Analizując rynek obserwowałem
to co się dzieje na największych europejskich targach wyposażenia wnętrz oraz elektroniki. Punktem wyjścia było
odejście od samej strefy kuchni i poszerzenie obserwacji o inne sfery domu i życia.
Finalny produkt to zawsze wynik pracy wielu ludzi - projektant wzornictwa jest osobą, która potrafi wykorzystać
wiedzę i doświadczenie całego zespołu aby znaleźć odpowiedź na dany problem projektowy. Staram się bardzo
szeroko i wieloaspektowo podchodzić do swojej pracy - nie jestem stylistą.
Najważniejszym zadaniem w tym projekcie było dostarczenie rozwiązań, które usprawnią nam
codzienne użytkowanie i pracę w kuchni
Nowy produkt musiał wyróżnić się na tle konkurencji, wyprzedzić rozwiązania innych producentów ale jednocześnie
wpisać się w panujące trendy - będąc częścią wyposażenia kuchennego.
Najpiękniejsze przedmioty to te których formę podyktowała funkcja natomiast charakter nadaje im dbałość o detal tak też się stało w przypadku okapu Illumia. Obecna technologia daje nam bardzo wiele możliwości, ja staram się
wyłapać te najbardziej wartościowe, sprawiając aby proponowane rozwiązania były praktyczne dla użytkownika.
Dobór właściwych materiałów sprawia że produkt cechuje się wysoką jakością nie tylko poprzez trwałość ale i
praktyczność. Wykonany ze szkła oraz metalu front okapu nadaje mu techniczny profesjonalny charakter. Dotykowy
panel sterowania sprawia, że obsługa okapu jest szybka i intuicyjna. Wbudowany ruchomy uchwyt z oświetleniem LED
pozwala na skierowanie światła w dowolnym kierunku, np. na blat podczas przygotowywania posiłków, bądź na
wnętrze tworząc intymną atmosferę kuchni.

Dziś wielu użytkowników chcę mieć kontrolę nad swoim domem poprzez sterowanie posiadanymi urządzeniami przy
pomocy smartphonów. W odpowiedzi na te indywidualne potrzeby klientów, okap posiada wyjątkową funkcję
pozwalającą na jego obsługę za pomocą dedykowanej aplikacji, którą można zainstalować na dowolnym smartphonie
lub tablecie.
Okap zaprojektowany jest z dbałością o każdy detal, nawet ten niewidoczny
Zastosowany bezszczotkowy silnik charakteryzujący się wysoką wydajnością oraz niższym poziomem hałasu,
pozwalając na mniejsze zużyciem energii niż przy użyciu standardowego silnika o tej samej mocy. To wszystko jest
możliwe dzięki pracom laboratoryjnym i chęci poszukiwań przez Ciarko innowacyjnych rozwiązań – tak właśnie
działają liderzy.
III. Efekt/Wynik:
Kluczem do osiągnięcia przez produkt sukcesu na rynku jest zrozumienie realnych potrzeb użytkowników – to też się
stało w przypadku okapu Illumia. Okap stał się czołowym produktem nowej linii okapów Ciarko Design zdobywając
jednocześnie najważniejsze światowe wyróżnienie "Red Dot" w 2013 roku – tzw. Oscar w dziedzinie designu. Projekt
ten rozpoczął stałą współpracę projektową nad nowymi produktami, również nagrodzonymi wieloma nagrodami.
Projektowane przez nas okapy znacząco wpływają na trendy wyznaczając nowe kierunki rozwoju sprzętu AGD.
Innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące sensor zapachu czyni okapy Ciarko Design inteligentnymi urządzeniami,
które same dostosowują moc działania do panujących w kuchni warunków. Użytkownik nie musi się już zastanawiać
na jaką moc ustawić okap, ponadto sensor sam wyczuje moment w którym musi wzmocnić działanie – gdyż np.
zaczęło przypalać się przygotowywane danie. Razem z Ciarko dążymy do tego aby urządzenia stawały się bardziej
wygodne i praktyczne – piękne są same w sobie.
O Autorze:
Łukasz Paszkowski - projektant wzornictwa przemysłowego, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W
pracy projektanta skupia się na realnych potrzebach użytkownika wyznając zasadę, że to człowiek jest celem, a nie
produkt sam w sobie. Łamie utarte schematy poszukując innowacyjnych rozwiązań, osiągając przewagę
konkurencyjną na runku. Dowodem tego jest wyróżnienie nagrodami: "Red Dot" 2013, "Must have" 2013 i 2014 i
"Dobry Design" 2014.

