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Opracowane we współpracy z Republic of Gamers
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UPPSPEL
witryna

249,-

Nowość

Czas rozpocząć grę z przeznaczonymi dla prawdziwych 
graczy ergonomicznymi, świetnie wyglądającymi meblami 
i gadżeciarskimi, a przy tym bardzo praktycznymi, 
akcesoriami, dzięki którym gra będzie sprawiała 
jeszcze większą frajdę, a samo stanowisko gamingowe 
niepostrzeżenie wkomponuje się w wystrój wnętrza.

Opracowane wspólnie przez IKEA i markę gamingową 
Republic of Gamers produkty zdecydowanie ułatwią 
stworzenie własnego królestwa gier komputerowych  
i pomogą ci utrzymać się na szczycie tabeli wyników.

PH180879.jpg

Meble stworzone  
z myślą o graczach
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„Gracze niejednokrotnie spędzają  
przed komputerem więcej czasu  
niż pracownicy biurowi. Mając to na 
uwadze, chcemy zaproponować im 
bardziej ergonomiczne i funkcjonalne 
produkty, dzięki którym staną się 
jeszcze lepsi w tym, co robią, bez 
narażania się na kontuzje – dokładnie 
jak w przypadku sportowców”. 

—Jon Karlsson
Projektant IKEA

Krzesło gamingowe MATCHSPEL zostało zaprojektowane do odczuwania 
niesamowitego komfortu podczas starć z przeciwnikami i zdobywania kolejnych 
rekordów. Ruchomy zagłówek dopasowuje się do ruchów głowy, a podłokietniki 
z regulacją wysokości odciążają ręce i ramiona. Krzesło jest także wystarczająco 
duże, wyposażone w regulowane podparcie odcinka lędźwiowego i wypełnione 
siateczką oparcie, które umożliwia swobodny przepływ powietrza.

PH180846.jpg

MATCHSPEL
krzesło gamingowe

599,-

Nowość
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Zaprojektowany
we współpracy
z zawodowymi graczami

W IKEA wiemy niemal wszystko o wyposażeniu domu, 
ale z grami komputerowymi nie mieliśmy wcześniej  
zbyt wiele wspólnego. Jak zatem przystąpiliśmy do 
projektowania serii produktów przeznaczonych dla 
prawdziwych graczy?

Zwróciliśmy się do profesjonalistów, to oczywiste!
Współpracując z marką gamingową Republic of Gamers 
(ROG), stworzyliśmy szereg produktów i rozwiązań, 
których nigdy nie udałoby nam się opracować 
samodzielnie.

Asortyment mebli i akcesoriów 
gamingowych IKEA obejmuje 
pięć serii produktów – UPPSPEL, 
HUVUDSPELARE, UTESPELARE, 
MATCHSPEL oraz LÅNESPELARE. 
Pierwszą z nich - serię UPPSPEL - 
opracowaliśmy wspólnie z ROG, 
a w trakcie prac nad pozostałymi 
produktami bazowaliśmy na tym, 
czego nauczyliśmy się od naszego 
partnera.

PH180845.jpg

Parę słów o ROG

Republic of Gamers to marka powołana do życia przez firmę Asus w 2006 roku. 
Pod tą nazwą oferowane są podzespoły komputerowe, komputery gamingowe, 
urządzenia peryferyjne i akcesoria kierowane do graczy komputerowych, którzy  
bardzo poważnie traktują swoje hobby. ROG od dłuższego czasu zajmuje pierwsze  
miejsce w rankingach branżowych i cieszy się nieprzerwanym powodzeniem 
wśród graczy. Jako rozpoznawalna na całym świecie marka angażuje się  
w międzynarodowe turnieje i mistrzostwa e-sportowe. W Chinach ROG  
prowadzi własny klub e-sportowy Rogue Warriors złożony z pięciu dywizji 
startujących w różnych ligach.

LÅNESPELARE
stojak na akcesoria

59,99

Nowość
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„Za pomocą serii UPPSPEL chcemy 
zacieśnić relacje między graczami, 
używanym przez nich sprzętem  
i przestrzenią, w której prowadzą 
rozgrywkę”. 

—Johnny Chan
Projektant Asus Republic of Gamers

PH180885.jpg
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LÅNESPELARE
lampa pierścieniowa z uchwytem na smartfon

79,99

Nowość

LÅNESPELARE
uchwyt na kabel myszy

39,99

Nowość

Następna transmisja 
rozgrywki może 
być jeszcze bardziej 
imponująca z lampą 
pierścieniową 
LÅNESPELARE 
z uchwytem na 
smartfon.

Zdobądź przewagę w grze dzięki właściwie dobranym 
akcesoriom, takim jak uchwyt na kabel myszy LÅNESPELARE.
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Szyte  
na miarę
Na świecie jest ponad 2,5 miliarda graczy,  
więc oczywistym jest, że nie wszyscy mają  
jednakowe potrzeby i gusta. Nie ma znaczenia,  
czy jesteś zawodowcem, czy grasz od czasu  
do czasu, tak dla przyjemności – pomożemy ci 
w urządzeniu przestrzeni, w której gra (prawie 
zawsze) będzie toczyć się po twojej myśli.

Dzięki nowemu asortymentowi mebli  
i akcesoriów gamingowych IKEA stworzenie 
kompletnego, dostosowanego do twoich 
oczekiwań rozwiązania to nic trudnego.  
Twoje stanowisko gamingowe może być 
praktyczne, a przy tym świetnie wyglądać.

PH180805.jpg

LÅNESPELARE
poduszka pod szyję

29,99

Nowość
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„Jednym z podstawowych 
założeń było zachowanie 
prostego, ponadczasowego 
wyglądu. Jeśli wzornictwo jest 
zanadto wyraziste, zwykle  
po pewnym czasie zaczyna nas 
męczyć. Chcemy, żeby  było 
to stanowisko pracy w ciągu 
dnia, a wieczorem miejsce 
do pojedynków albo zaciętej 
rywalizacji. Wszystko to musi 
wytrzymać próbę czasu”.

—Jon Karlsson
Projektant IKEA

PH180887.jpg

Wychodzimy z założenia, że urządzenie odpowiedniego stanowiska gamingowego  
powinno być na tyle proste, aby każdy gracz mógł sobie na to pozwolić. Podobnie 
jak łączenie pasji do gier z codziennymi obowiązkami – tu również niewskazane są  
niepotrzebne komplikacje. Właściwe oświetlenie i przemyślane rozwiązania do 
przechowywania nie tylko pomagają się skoncentrować, ale też umożliwiają stworzenie 
zestawu, który sprawdzi się zarówno w trakcie rozgrywki, jak i w godzinach pracy.



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

IKEA Meble i akcesoria gamingowe / 12

Partnerstwo nawiązane między IKEA i marką gamingową 
ROG to spotkanie dwóch światów, których mieszkańcy 
posługują się zupełnie innymi językami projektowania. Od 
samego początku naszym celem było wydobycie tego, co 
najlepsze po obu stronach, i opracowanie produktów, 
których żadne z nas nie zaprojektowałoby bez pomocy 
drugiego.

Świetnie ilustruje to biurko gamingowe UPPSPEL z regulacją  
wysokości blatu. Elementy będące znakiem rozpoznawczym  
produktów ROG (jak kształt litery V czy cybernetyczne wzory)  
zostały połączone z doskonałą ergonomią i funkcjonalnymi 
rozwiązaniami, wywodzącymi się z bogatego doświadczenia 
IKEA w urządzaniu domu.

Biurko jest dla gracza stanowiskiem bojowym, dlatego powinno zaspokajać wszystkiego jego potrzeby. Praktycznie 
zaprojektowane biurko gamingowe UPPSPEL przekonuje do siebie nie tylko regulacją wysokości blatu. Można ustawić 
je dowolną stroną do przodu, a wycięcie w kształcie litery V wykorzystać do uporządkowania przewodów lub urządzenia 
naprawdę wyjątkowego miejsca do rozgrywek. Ponadto biurko występuje w dwóch rozmiarach – jeśli wybierzesz 
większy model, pomieszczą się na nim wszystkie akcesoria niezbędne do zdobywania kolejnych punktów w grze.

PH180880.jpg

Połączenie 
dwóch 
światów

UPPSPEL
blat biurka

199,-

Nowość
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Zadbaj o właściwe warunki do grania i zaskocz 
swoich obserwatorów niepowtarzalnie urządzonym 
stanowiskiem. Ergonomicznie zaprojektowane meble, 
odpowiednio dobrane oświetlenie i nagłośnienie  
oraz ciekawe i oryginalne dodatki nie tylko pomogą  
ci osiągać lepsze wyniki w grze, ale też wyróżnią  
twoje stanowisko w obiektywie kamery.

Wiesz, jak zwyciężać.
Resztę zostaw nam.

Jako specjaliści w zakresie urządzania domu jesteśmy zdania, 
że stworzenie atrakcyjnej wizualnie i funkcjonalnej przestrzeni 
do grania powinno być w zasięgu możliwości każdego gracza, 
bez względu na to, gdzie i jak mieszka. Wszystko da się zrobić.

Masz mało miejsca? W naszym asortymencie znajdziesz 
rozwiązania, które zmieszczą się wszędzie i nie pochłoną 
wszystkich twoich oszczędności. Dzielisz z kimś przestrzeń?
Spróbuj urządzić swoje stanowisko gamingowe w taki sposób, 
aby wtapiało się w domowe otoczenie i mogło przy okazji  
pełnić rolę miejsca do pracy. Dzięki temu skorzysta z niego 
również twój niezwiązany ze światem gier współlokator.

PH180882.jpg
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„Wiemy bardzo dużo na temat 
potrzeb graczy, ich problemów 
i oczekiwań, co pozwala nam 
projektować rozwiązania, 
które umożliwiają im całkowite 
zanurzenie się w prowadzonej 
rozgrywce”.

—Johnny Chan
Projektant Asus Republic of Gamers

PH180843.jpg

UPPSPEL
zestaw akcesoriów do tablicy 
perforowanej, 4 szt.

29,99

Nowość
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LÅNESPELARE to jednocześnie 
poduszka, koc i kombinezon.
Przyda się w podróży, ale też 
w trakcie gry, jeśli zrobi ci się 
chłodno albo niewygodnie.

LÅNESPELARE
wielofunkcyjna 
poduszka/koc

79,99

Nowość
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„Jeszcze sporo dzieli nas od całkowitej
demokratyzacji świata gier komputerowych. 
Właśnie czynimy pierwszy krok w tym 
kierunku, wprowadzając do sprzedaży
przystępne cenowo, dopracowane produkty  
gamingowe i kompletne rozwiązania,  
które – mamy taką nadzieję – przypadną  
do gustu temu gronu odbiorców”.

—Ewa Rychert
Global Business Leader w Workspace IKEA

Czasem małe rzeczy mają duży wpływ na 
otoczenie. Przykładem są kubek i uchwyt  
na kubek LÅNESPELARE, dzięki którym  
twój napój przetrwa nawet najbardziej 
emocjonującą rozgrywkę. Na dodatek  
świetnie wygląda dzięki cybernetycznemu  
wzorowi opracowanemu we współpracy  
z marką ROG.

PH180818.jpg

LÅNESPELARE
kubek z pokrywką 
i słomką

29,99

Nowość



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

IKEA Meble i akcesoria gamingowe / 17

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

Produkty

Nowość LÅNESPELARE 
stojak na akcesoria 59,99  
Lity buk. Projekt: Jon 
Karlsson. W34 cm.  
605.113.62

Nowość LÅNESPELARE uchwyt 
na kubek 29,99 Okleina 
drewniana i lakierowane 
bezbarwnie aluminium.  
Projekt: Jon Karlsson.  
Ø11, W9 cm. Czarny 905.078.44 
Kubek sprzedawany osobno.
Produkt będzie dostępny  
w późniejszym terminie, 
sprawdzaj dostępność na IKEA.pl.

Nowość LÅNESPELARE 
uchwyt na kabel myszy 
39,99 Okleina drewniana, 
tworzywo sztuczne i stal 
nierdzewna. Projekt: Jon 
Karlsson. D11×S9, W13 cm.
Czarny 105.078.38

Nowość HUVUDSPELARE krzesło 
gamingowe 199,- 100% poliester 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson. Siedzisko 
S46×G42, W43–53 cm. Czarny 
905.076.03

Nowość LÅNESPELARE kubek 
z pokrywką i słomką 29,99 
Stal nierdzewna i tworzywo 
polipropylenowe. Projekt: 
Jon Karlsson. Ø9, W17 cm.  
500 ml. 405.078.46

PE812565.jpg

PE814311.jpgPE814322.jpg

PE807697.jpg

PE811258.jpg

Nowość MATCHSPEL krzesło 
gamingowe 599,-  52% poliester, 
30% poliuretan, 18% bawełna 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson. Siedzisko 
S54×G48, W47–59 cm. Bomstad 
czarny 805.076.08

Nowość UTESPELARE 
biurko gamingowe 499,- 
Folia melaminowa tłoczona 
pod wysokim ciśnieniem  
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson.
S160×G80, W68–78 cm.
Czarny 805.076.27

Nowość UTESPELARE krzesło 
gamingowe 399,- 52% poliester, 
30% poliuretan, 18% bawełna 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson. Siedzisko 
S42×G43, W39–50 cm. Bomstad 
czarny 105.076.16

Nowość MATCHSPEL krzesło 
gamingowe 599,- 52% poliester, 
30% poliuretan, 18% bawełna 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson. Siedzisko 
S54×G48, W47–59 cm. Bomstad 
biały 405.076.10

Nowość UTESPELARE 
biurko gamingowe 499,- 
Folia melaminowa tłoczona 
pod wysokim ciśnieniem  
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson.
S160×G80, W68–78 cm.
Jasnoszary 405.076.29

Nowość UTESPELARE krzesło 
gamingowe 399,- 52% poliester, 
30% poliuretan, 18% bawełna 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson. Siedzisko 
S42×G43, W39–50 cm. Bomstad 
szary 105.076.21

PE816716.jpgPE816538.jpg PE816424.jpgPE816717.jpgPE822969.jpg PE816715.jpg

Dessa tre saknar info i PIA Facts /Carina

Nowość LÅNESPELARE 
wielofunkcyjna poduszka/
koc 79,99 Tkanina: 100% 
bawełna. Wypełnienie:  
100% poliester. Projekt: 
Jon Karlsson. Poduszka 
D40×S60 cm. Koc  
D150×S150 cm. 005.078.53

Nowość LÅNESPELARE 
poduszka pod szyję 29,99 
Poszewka: 100% bawełna.
Wypełnienie: 100% poliester 
– włókno drążone. 
Projekt: Jon Karlsson.
D76 cm. 105.078.57

PE816417.jpg PE816456.jpg

Nowość UPPSPEL witryna 249,- 
Malowana płyta pilśniowa,  
stal malowana proszkowo  
i szkło hartowane. Projekt:  
Jon Karlsson. S76×G20, W56 cm.
Ciemnoszary 905.076.36

PE816536.jpg

Nowość UPPSPEL podstawa  
pod komputer, na kółkach  
49,99 Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson.
S250–340 mm. Ciemnoszary 
405.077.85

Nowość UPPSPEL komoda 
na kółkach 299,- Płyta 
pilśniowa, płyta wiórowa  
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Jon Karlsson.
S40×G50, W58 cm.
Czarny 805.076.32

PE811366.jpg PE822999.jpg
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Produkty

Nowość UPPSPEL blat biurka 399,-  
Płyta pilśniowa. Projekt: Jon Karlsson. 
D180×S80 cm. Czarny 705.113.47
Produkt będzie dostępny  w późniejszym 
terminie, sprawdzaj dostępność na IKEA.pl.

Nowość UPPSPEL biurko 
gamingowe 1999,- Płyta 
pilśniowa i stal malowana 
proszkowo. Projekt: Jon Karlsson.  
D180×S80, W72–120 cm.  
Czarny 494.301.93

Nowość LÅNESPELARE 
gamingowa podkładka  
pod mysz 19,99 Góra: 100% 
poliester. Spód: kauczuk 
naturalny. D44×S36 cm.
Wzory 905.077.97

Nowość LÅNESPELARE lampa 
pierścieniowa z uchwytem  
na smartfon 79,99 Wbudowane 
źródło światła LED. Regulowane 
natężenie światła. Tworzywo 
sztuczne i stal malowana 
proszkowo. Projekt: Jon Karlsson.
W60 cm. 105.143.58
Produkt będzie dostępny  
w późniejszym terminie, sprawdzaj 
dostępność na IKEA.pl.

Nowość LÅNESPELARE 
ochraniacz podłogi 149,- 
Góra: 100% poliester.
Spód: 100% guma 
syntetyczna. D110×S100 cm. 
805.077.93

Nowość UPPSPEL rama 
biurka z regulacją wysokości, 
elektryczna 1600,- Stal 
malowana proszkowo.  
Projekt: Jon Karlsson.
D140/180×S80, W72–120 cm.
Czarny 305.113.49

Nowość LÅNESPELARE 
gamingowa podkładka 
pod mysz 39,99 Góra: 100% 
poliester. Spód: kauczuk 
naturalny. D90×S40 cm.
Wzory 705.078.16

PE816441.jpgPE840453.jpg

PE828395.jpgPE811367.jpg PE828390.jpg

PE816438.jpg

PE828400.jpg

Nowość UPPSPEL blat biurka 
199,- Płyta pilśniowa. Projekt:  
Jon Karlsson. D140×S80 cm.
Czarny 505.113.29

Nowość UPPSPEL biurko 
gamingowe 1799,- Płyta 
pilśniowa i stal malowana 
proszkowo. Projekt: Jon Karlsson.
D140×S80, W72–120 cm.
Czarny 294.301.65

PE816444.jpgPE840447.jpg

Nowość UPPSPEL zestaw 
akcesoriów do tablicy 
perforowanej, 4 szt. 29,99  
W komplecie: 1 haczyk,  
1 listwa magnetyczna  
i 2 elastyczne paski.  
68% poliester/32% elastan, 
stal malowana proszkowo  
i tworzywo PET. 705.077.79

Nowość UPPSPEL plakat 19,99 
Papier. S70×W50 cm.
Neo orient 305.113.68

Nowość UPPSPEL tablica 
perforowana 79,- Malowana płyta 
pilśniowa. Projekt: Jon Karlsson. 
S76×W56 cm. Czarny 805.077.88
Produkt będzie dostępny  
w późniejszym terminie, sprawdzaj 
dostępność na IKEA.pl.

PE816457.jpg PE816551.jpgPE816518.jpg
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Zdjęcia
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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

Kontakt 

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


