
Materiały prasowe IKEA / SYMFONISK FY22 / 1

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021SYMFONISK
Lipiec 2021



Materiały prasowe IKEA / SYMFONISK FY22 / 2

„Możesz go spersonalizować. 
Wybierasz swoją muzykę,  
tak jak wybierasz dzieła sztuki”.

Jennifer Idrizi / Artystka

PH178189



Muzyka dla uszu. Sztuka dla oczu.

W tym sezonie mamy przyjemność zaprezentować nowego członka 
rodziny SYMFONISK – ramkę na obraz z wbudowanym głośnikiem  
wi-fi. Stworzony we współpracy z ekspertami od nagłośnienia z firmy 
Sonos inteligentny głośnik łączy krystalicznie czysty, wypełniający  
całe pomieszczenie dźwięk z pięknem dzieł sztuki. Szeroki wybór 
wymiennych paneli przednich, ozdobionych niepowtarzalnymi  
wzorami, pozwala dostroić głośnik SYMFONISK do każdego typu 
osobowości i dowolnego nastroju.

Nowy głośnik wi-fi jest kolejnym owocem współpracy IKEA z marką  
Sonos. W ramach tego przedsięwzięcia łączymy naszą rozległą wiedzę  
na temat wyposażenia domu z bogatym doświadczeniem Sonos  
w zakresie dźwięku i nowoczesnych technologii. Dzięki temu muzyka  
o doskonałym brzmieniu dyskretnie zlewa się w harmonijną całość  
z wnętrzem domu.
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Doskonała symfonia

Ramka na obraz SYMFONISK skrywa cienki głośnik 
wi-fi, który jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi 
urządzeniami Sonos, a także pozostałymi głośnikami  
wi-fi z serii SYMFONISK. Głośnik ten stanowi 
doskonałe połączenie znakomitego brzmienia  
i dopracowanego w każdym calu wzornictwa. 

Akustyczne zaskoczenie 

„Wypełniający pomieszczenie dźwięk wydobywa 
się z miejsca, w którym się go nie spodziewasz”.
Takimi słowami Stjepan Begic, specjalista ds. 
rozwoju produktów w IKEA, opisuje brzmienie 
nowego głośnika. Bez problemu łączy się z domową  
siecią wi-fi, dzięki czemu krystalicznie czysty dźwięk  
może towarzyszyć ci w całym domu.

Definicja dobrego brzmienia 

Według Andreasa Fredrikssona, projektanta  
w IKEA, twórcy głośnika kierowali się koncepcją 
meblowania dźwiękiem.

„Nie trzeba podkręcać głośności, żeby słyszeć 
muzykę w całym domu – równie dobrze można 
ustawić głośnik w każdym pokoju” – wyjaśnia.
Muzyka potrafi odmienić atmosferę dowolnej 
przestrzeni, a dobrze brzmiący dźwięk robi  
to z imponującą wręcz łatwością i niemal 
niezauważalnie. „Tak naprawdę nie musimy  
nawet myśleć o dobrym dźwięku – on po prostu 
jest” – mówi Andreas.

Dźwięk  
i obraz

PH180299
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PH181054.jpg

„Musieliśmy przekształcić tę koncepcję w produkt IKEA i stworzyć 
głośnik, który będzie czymś więcej niż tylko głośnikiem – chcieliśmy 
wprowadzić go w świat urządzania wnętrz (…) Projekt wyróżnia 
niezwykle wyrazista tożsamość. W dużym stopniu chodzi w nim  
o możliwości personalizacji. W centrum uwagi znajdują się obraz 
i dobre brzmienie”.

Andreas Fredriksson / Projektant, IKEA of Sweden
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„Nauczyliśmy się wykorzystywać 
swoje mocne strony i stawiać 
przed sobą wyzwania,  
aby wspólnymi siłami stworzyć 
jak najlepszy produkt”.
Sara Morris / Główna Kierowniczka Produktu, Sonos

Przemyślana współpraca

Dobre brzmienie to ważny element domu.
Zapewnia niezapomniane wrażenia i poprawia 
jakość życia. Gdy IKEA i Sonos połączyły siły,  
była to miłość od pierwszego wejrzenia – mieliśmy 
wspólny cel, jakim jest demokratyzacja domowego 
systemu nagłośnienia.

Zestawienie naszego doświadczenia w zakresie 
projektowania artykułów wyposażenia wnętrz 
z ich wiedzą na temat dźwięku i nowoczesnych 
technologii pozwala wprowadzać muzykę do domu 
w bardziej subtelny sposób, wykorzystując do tego 
integrację inteligentnego nagłośnienia z meblami  
i sztuką.

 
 

 
IKEA wprowadziła do sprzedaży pierwsze głośniki 
wi-fi SYMFONISK we współpracy z marką Sonos 
w 2019 roku. Spotkały się one z ogromnym 
zainteresowaniem klientów. Należące do serii 
produkty, jak głośnik wi-fi, który może służyć  
jako półka, czy też lampa stołowa z wbudowanym 
głośnikiem wi-fi, wymuszają zmianę sposobu 
postrzegania technologii i związanej z nią estetyki. 

Wznowienie współpracy między IKEA i Sonos 
jeszcze bardziej wzmocniło łączące nas więzi,  
a efektem jest harmonijna integracja dźwięku, 
sztuki i wyposażenia domu.



„Wyobraziłem sobie głośnik ukrywający się 
przez wzrokiem na ścianie pośród innych 
ramek z obrazami. Takie było podstawowe 
założenie projektu – chcieliśmy, aby gotowy 
produkt przypominał tradycyjne ramki 
na obrazy zarówno pod względem sposobu 
mocowania, jak i dopasowania do pozostałych 
ramek wiszących na ścianie”.

Stjepan Begic / Specjalista ds. Rozwoju 
Produktu, IKEA of Sweden
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W jednym rytmie z twoim domem  

Ramka na obraz z głośnikiem wi-fi SYMFONISK została zaprojektowana tak,  
aby bez trudu dopasowała się do wnętrza twojego domu. Jest wyposażona  
w magnetyczny haczyk, dzięki któremu głośnik można powiesić poziomo  
lub pionowo. Ma też gumowe nóżki, więc można postawić go na stole,  
na półce, a nawet na podłodze – niczym rzeźbę z której wydobywa się dźwięk.

PH180297 PH180308
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Wygodnie i prosto 

Ramka na obraz z głośnikiem SYMFONISK łączy się z siecią wi-fi, dzięki czemu 
możesz stworzyć w swoim domu dokładnie taki system nagłośnienia,  
jakiego oczekujesz. Wystarczy podłączyć głośnik do gniazdka elektrycznego, 
pobrać aplikację SONOS S2, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi 
na ekranie instrukcjami. Głośnik obsługiwany jest poprzez aplikację.

8:30

PH180307

SY
M

FO
N

IS
K 

ra
m

ka
 z

 g
ło

śn
ik

ie
m

 w
i-fi

 C
za

rn
y 

50
4.

85
7.

64
  B

ia
ły

 0
04

.8
57

.6
6



Materiały prasowe IKEA / SYMFONISK FY22 / 11

Wizualizacja dźwięku

Grafika umieszczona na czarnych i białych frontach 
głośników, która została zaprojektowana przez artystkę 
Jennifer Idrizi, jest inspirowana cymatyką, czyli nauką 
zajmującą się obrazowaniem fal dźwiękowych.

W rezultacie powstał hipnotyczny wzór, wyraźny na środku 
i zanikający przy brzegach. Grafika przedstawia przepływ 
fal dźwiękowych jako abstrakcyjną kompozycję sprzyjającą 
medytacji. Zaprojektowano ją tak, by przemawiała  
do szerokiego grona odbiorców.

PH178188
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„Siła dobrze brzmiącego 
dźwięku potrafi przenieść 
ciało i umysł w dowolne 
miejsce na świecie”.
Irya Gmeyner / Kompozytorka i producentka muzyczna

Namacalna dynamika 

Irya Gmeyner, mieszkająca w Szwecji kompozytorka, piosenkarka  
i producentka muzyczna, skomponowała niezwykle klimatyczny utwór 
do filmu promującego serię SYMFONISK. Pełna ekspresji kompozycja 
wyraża dynamizm życia tu i teraz. O tworzonej przez siebie muzyce 
Irya mówi tak: „Chcę, żeby ludzie dali się porwać mojej muzyce.  
Chcę, żeby coś poczuli, żeby byli poruszeni”.

PH181047
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Asortyment

SYMFONISK ramka  
z głośnikiem wifi 799,- 
100% poliester i plastik ABS. 
Projekt: A. Fredríksson/ 
J. Idrizi. S41×G6, W57 cm. 
Biały 004.857.66

PE816645
SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Sashy 
Blake. Wydane przez Felix 
Rosenstiel Widow & Son Ltd.  
100% poliester i plastik ABS. 
S40×W56 cm. Miłość jest 
wszystkim 905.212.70

PE829268
SYMFONISK ramka  
z głośnikiem wifi 799,- 
100% poliester i plastik ABS. 
Projekt: A. Fredríksson/ 
J. Idrizi. S41×G6, W57 cm. 
Czarny 504.857.64

PE816631
SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem*  
100% poliester i plastik ABS.  
Projekt: Jennifer Idrizi. 
S40×W56 cm. Płyta 
winylowa 805.071.42

PE829243
SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa  
Joëlle Wehkamp.  
Wydane przez Felix 
Rosenstiel Widow & Son Ltd.  
100% poliester i plastik 
ABS. S40×W56 cm. Balans 
505.212.67

PE830710

SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem*  
Wzór autorstwa Marii 
Mendez. Wydane przez  
Felix Rosenstiel Widow  
& Son Ltd. 100% poliester  
i plastik ABS. S40×W56 cm. 
Motyl 605.212.62

PE830749
SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Aurory 
Bell. Wydane przez Felix 
Rosenstiel Widow & Son Ltd. 
100% poliester i plastik ABS. 
S40×W56 cm. Linearny sen 
905.212.65

PE830731
SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Green Lili. 
Wydane przez ArtPress 
Publishing Ltd.  
100% poliester i plastik ABS.  
S40×W56 cm. Jeleń 
605.212.57

PE830714
SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Paula 
Duncana. Wydane przez 
Felix Rosenstiel Widow  
& Son Ltd. 100% poliester  
i plastik ABS. S40×W56 cm. 
Labirynt 105.212.69

PE830727

SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
100% poliester i plastik ABS.  
Projekt: Jennifer Idrizi. 
S40×W56 cm. Kleksy 
205.068.24

PE829247

SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Collezione 
Botanica. Wydane przez 
Felix Rosenstiel Widow  
& Son Ltd. 100% poliester  
i plastik ABS. S40×W56 cm. 
Romans w stylu vintage 
705.212.66

PE830745
SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Kristine 
Hegre. Wydane przez  
Felix Rosenstiel Widow  
& Son Ltd. 100% poliester  
i plastik ABS. S40×W56 cm.  
Organiczna sylwetka 
205.212.64

PE830741

SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Otto Gibba.  
Wydane przez Felix 
Rosenstiel Widow & Son Ltd.  
100% poliester i plastik ABS. 
S40×W56 cm. Neonowa 
miłość 305.212.68

PE830736

SYMFONISK panel  
do ramki z głośnikiem* 
Wzór autorstwa Petera 
Adamsa. Wydane przez 
Felix Rosenstiel Widow  
& Son Ltd. 100% poliester  
i plastik ABS. S40×W56 cm. 
Przeplot 405.212.63

PE830718

*cena zostanie podana przy starcie sprzedaży w drugiej połowie lipca
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Kontakt 

Małgorzata Jezierska  
Commercial PR & Communication Business Partner 
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com 

Zdjęcia znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl  
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu  
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)  
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:  
poczta@small-studio.pl


