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Indywidualizacja w produkcji mebli

Zrób to sam – stara idea w nowej odsłonie
Jeszcze nie tak dawno nie można było kupić mebli, nawet jeśli miało się pieniądze. Niektórzy robili i składali je sami. Dzisiaj 
dla młodych jest to nie do wyobrażenia. Jednak idea „zrób to sam” powraca w nowej odsłonie – już nie z braku mebli, ale z 
ich nadmiaru i chęci indywidualizacji. 

Czy ten sposób zostanie wykorzystany 

w Polsce, kraju będącym liderem świa-

towym w produkcji mebli?

To zależy. Przede wszystkim od chę-

ci i determinacji, szczególnie wśród 

młodych ludzi, nie zniechęconych sys-

temami podatkowymi oraz innymi 

trudnościami wynikającymi z bycia 

przedsiębiorcą w Polsce.

partnerem strategicznym.

Co ciekawe, jeśli kreatywna firma nie 

zbierze zadeklarowanej sumy w odpo-

wiednim czasie, czyli nie wzbudzi za-

ufania wystarczająco wielu osób – my, 

jako pomagający, nie tracimy ani gro-

sza. Pieniądze od deklarujących pomoc 

po prostu nie zostaną wtedy pobrane 

z naszego konta.

Po tym, jak przedsiębiorca odbiera fun-

dusze, zobowiązuje się dołożyć wszel-

kich starań, aby skończyć projekt i wy-

wiązać się z deklarowanych obietnic. 

W praktyce jednak portal Kickstarter 

przestaje mieć nad nim kontrolę. In-

formacja na stronie głosi: „Kickstarter 

nie weryfikuje zdolności projektanta 

do ukończenia produktu. Za skończe-

nie projektu i wywiązanie się z dekla-

rowanych obowiązków odpowiedzial-

ny jest projektant”. 

Podsumowując, wygląda na to, że so-

lidne firmy, projektanci, czy – mówiąc 

szerzej – odważni, zdeterminowa-

ni i ukierunkowani na sukces ludzie 

otrzymują nowe narzędzie do global-

nego pozyskiwania funduszy na reali-

zację nowych idei. 

cję TEDxLondon), który ma pomysł na 

tanie stołki ze sklejki o różnych funk-

cjach – do siedzenia i kiwania się na 

trzy możliwe sposoby. Składają się one 

z kilku części, których zmontowanie 

zajmuje zaledwie 7 sekund. Ideą Jame-

sa jest, aby projektanci mebli - klienci, 

personalizowali projekt w komputero-

wym edytorze, a firmy udostępniają-

ce routery CNC znajdujące się najbliżej 

zamawiającego produkowały te meble 

i dostarczały.

- Później trzeba zadeklarować sumę, 

która umożliwi start przedsięwzięcia 

np. kilkadziesiąt tysięcy euro. Dla przy-

kładu James oszacował, że na dobry 

start wystarczy mu zaledwie 25 tysię-

cy funtów.

- Następnie określamy czas, w jakim 

obiecujemy zebrać pieniądze (u Jame-

sa ostatni dzień zbierania to połowa 

kwietnia 2013).

- Potem oferujemy internautom jakieś 

korzyści w zamian za niewielkie wpłaty. 

Trzymając się przykładu: jeśli wpłaci-

my 10 funtów na projekt należącej do 

Jamesa firmy „Fabsie” (łączącej pro-

jektantów i wytwórców mebli z po-

tencjalnymi nabywcami) zostaniemy 

wpisani na specjalną listę dobroczyń-

ców. Jeśli zapłacimy dwa razy tyle, do-

datkowo firma wyśle nam miniaturkę 

swojego krzesła. Jeśli zapłacimy 25 lub 

35 funtów – otrzymamy swój własny 

stołek w jednej z trzech wersji. Gdy 

zechcemy wpłacić dużo więcej, zo-

s t a n i e m y 

bli (specjalnej konstrukcji według 

indywidualnych projektów) idea 

„zrób to sam” mogłaby nabrać nowe-

go wymiaru. Pozostaje tylko kwe-

stia wsparcia finansowego dla takie-

go pomysłu. Jak je zdobyć? Z pomocą 

przychodzi postęp w komunikacji 

międzyludzkiej, który zaowocował 

powstaniem portalu KICKSTAR-

TER (kickstarter.com), ułatwiające-

go start nowym pomysłom i projek-

tom poza systemami dotacji. Dzięki 

jednemu z rozwiązań promowanych 

przez portal być może będziemy mo-

gli szybko i łatwo zrobić np. idealną 

szafę swojego pomysłu albo półkę na 

książki dostosowaną do wymiarów 

pomieszczenia oraz wiele innych 

spersonalizowanych mebli.

Jak przez „Kickstarter” 
zdobyć fundusze na realizację 
pomysłu?
Portal wypromował już wiele firm 

i projektów dzięki zaangażowaniu in-

ternautów. Co należy zrobić, żeby zbie-

rać na nim fundusze?

- Po pierwsze pomysł. 

Omówimy to na przykładzie Irland-

czyka Jamesa McBennett’a, (wcześniej 

pracował w londyńskim Stowarzy-

szeniu Architek-

tów, a później 

współorganizo-

wał konferen-

Dzisiejsze programy komputerowe po-

zwalają tworzyć muzykę samodzielnie 

– ze składanki dźwięków, czyli sam-

pli. Mogą to robić nawet ludzie z „dę-

bowym uchem”, a globalny rynek i tak 

to wchłania. Dlaczego więc człowiek 

z pomysłem na meble nie mógłby sa-

modzielnie tworzyć mebli? Bo piętrzą 

się trudności: nie wystarczy, jak w mu-

zyce, poskładanie elementów w pro-

gramie – trzeba je jeszcze wykonać 

fizyczne przy pomocy narzędzi i ma-

szyn wymagających dużej przestrzeni, 

a później dostarczyć do klienta.

Ale z pomocą może przyjść postęp 

technologiczny i komunikacyjny. 

Na przykład system maszyn CNC po-

zwala (praktycznie na jednej ma-

szynie) produkować różne elemen-

ty mebli. Pozostaje kwestia logistyki 

– zbierania pomysłów, poszukiwa-

nia wykonawcy, produkowania ele-

mentów i dystrybucji do klienta 

końcowego. W teorii, dzięki pomy-

słowi polegającemu na wykorzysta-

niu wolnych mocy przerobowych 

różnych CNC (u niepowiązanych ze 

sobą wytwórców rozproszonych po 

całym świecie) do wykonania ele-

mentów me-
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