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Дві креативні особистості
створюють ЗНАКОВИЙ
ВИТВІР в індустрії моди
Всесвітньо відома дизайнерка в індустрії моди Беа Зенфельд (Bea Szenfeld) та
легендарний дизайнер шоу вантажівок Свемпа Бергендаль (Svempa Bergendahl)
створили стильний піджак от-кутюр, зроблений із утилізованих ременів приводу
вентиляторів на честь водіїв вантажівок.
Цю пару об’єднує пристрасть до інновацій та індивідуального дизайну. Результатом
співпраці стала по-справжньому унікальна річ високої моди, на яку надихнув логотип
Scania: The Griffin Jacket. Зроблений із 200 метрів ременів вентиляторів Scania, піджак
вийшов вагою 12 кг. Основу складають 800 стрічок, подібних до пір’я, які були дуже
ретельно викроєні та зшиті разом.
«Знаючи, що піджак є улюбленою річчю усіх водіїв вантажівок, ми приступили до роботи.
Піджак водія – це не лише функціональний предмет одягу, але спосіб індивідуального
стилю та самовираження. Завдяки неймовірним зусиллям Свемпи та Беа, нам вдалося
створити унікальну річ, щоб висловити вдячність всім водіям вантажівок на дорозі”, розповідає Софі Хафтор, директор аксесуарів та брендових продуктів Scania.
Беа Зенфельд, дизайн якої обирають такі зірки як Бйорк та Леді Гага, стала відомою
завдяки своєму експерементальному стилю: за допомогою незвичних матеріалів
створюються незаурядні предмети одягу. Зенфельд з радістю пристала на пропозицію
щодо створення унікального виробу для Scania: «Цей проект став для мене одночасно і
сюрпризом, і очевидним кроком. В багатьох моїх роботах я застосовую матеріали
вторинної обробки, як правило це папір, але викройка із ременів вентиляторів Scania
стала архіскладним та провокативним завданням. Це заставило нас переосмислити те, як
ми використовуємо ресурси і надаємо їм друге дихання!».
Свемпа Бергендаль, який здобув популярність завдяки дизайну шоу вантажівок, коментує:
«Створивши понад 500 вантажівок Scania, співпраця з Беа над Griffin Jacket стала чудовою
нагодою спробувати себе в іншому амплуа. Ми хотіли створити щось таке, щоб
прославляло водія та відворювало сутність Scania. Ніщо так не уособлює Scania, як Грифін,
що став легендарним символом компанії та найбільш впізнаваною ознакою бренда».
Дизайнерський витвір Griffin Jacket надихнув Scania на створення лімітованої колекції
одягу, в якій є елементи The Griffin Jacket: темна палітра кольорів, малюнки у вигляді пір’я
та символ Грифіна. Розроблена в першу чергу для водіїв, колекція пристосована до
вибагливих умов, в яких щодня вони працюють. Колекція, в якій є предмети одягу для
жінок і чоловіків, була створена в еко стилі. В якості матеріалів використовували органічну
бавовну, поліестер та метал вторинної обробки. Колекція включає головні убори, брелоки,
футболки, реглани та піджаки.
Піджак The Griffin Jacket буде виставлений на аукціон в Barnebys, виручені кошти підуть на
підтримку організації ActionAid, міжнародної благодійної програми для жінок та дівчат з
усього світу, в рамках якої надається підтримка тим, хто постраждав від змін клімату та
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навколишнього середовища. Аукціон відбудеться 7-22 листопада 2017, ім’я переможця та
сума будуть оголошені невдовзі після його завершення.
Щоб дізнатися більше про Griffin Jacket, Scania та колекцію одягу Griffin заходьте на
сторінку: scania.com/griffinjacket.
Колекція одягу Griffin доступна для замовлень та покупки за адресою:
https://shop.scania.com/en/

З питань інформації для преси, звертайтесь до:
Леся Горошко, менеджер з комунікацій ТОВ «Сканія Україна»
Телефон: + 38 067 464 91 09
E-mail: lesya.goroshko@scania-ua.com
Scania є частиною підрозділу компанії Volkswagen Truck&Bus GmbР та одним із світових лідерів
серед виробників вантажівок і автобусів більше 16 тонн. Головний офіс, науково-дослідний центр
та заводи з виробництва вантажівок і комплектуючих знаходяться у Швеції, ще кілька заводів
розташовані у Європі та Латинській Америці. У компанії працює 46 000 працівників, продукція
представлена у понад 100 країнах світу, в тому числі в Україні з 1993 року. Мінімальні
експлуатаційні витрати, надійність та безпека є основними характеристиками техніки Scania.
Окрім транспортних засобів, компанія у кожній країні пропонує послуги з фінансування та
обслуговування через дилерську мережу.
Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua
www.facebook.com/ScaniaUkraine
www.instagram.com/ScaniaUkraine
www.youtube.com/user/ScaniaUkraine
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