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Dostupné od října 2021
Ve spolupráci s Republic of Gamers
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UPPSPEL
vitrína

1990,–

Novinka

Pojďte se seznámit s naším herním sortimentem, 
který sestává z ergonomického nábytku a zábavných, 
funkčních doplňků navržených tak, abyste měli ze hry 
větší požitek – a aby hraní zcela novým stylem splynulo s 
vaším domovem.

Tuto řadu výrobků vytvořila IKEA ve spolupráci s Republic 
of Gamers (ROG). Díky ní si doma můžete vytvořit herní 
sestavu snů a udržovat se pořád na špici.

PH180879.jpg

Nábytek, který 
staví hraní her na 
první místo
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„Hráči u počítačových her prosedí 
celé hodiny, vsedě stráví víc času 
než zaměstnanci v kanceláři. My 
chceme, aby naše výrobky byly 
lepší z hlediska ergonomického i 
funkčního, aby hráčům umožňovaly 
neustále se zlepšovat, aniž by trpělo 
jejich tělo – aby z nich v zásadě byli 
lepší borci." 

—Jon Karlsson
Návrhář z IKEA

Herní židle MATCHSPEL je navržená tak, abyste se na ní cítili velmi 
pohodlně, a mohli tak podávat ještě lepší herní výkony. Opěrka 
hlavy je extra ohebná a područky jsou nastavitelné, abyste při hře 
méně zatěžovali ruce a ramena.  Židle je navíc opravdu prostorná, 
její součástí je podpora beder a opěradlo ze síťoviny, aby bylo 
zajištěno dobré proudění vzduchu. 

PH180846.jpg

MATCHSPEL
herní židle

3990,–

Novinka
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Vyvinuto ve 
spolupráci s 
profesionálními 
hráči
My v IKEA víme opravdu hodně o chytrých řešeních do 
domácnosti, ale pokud jde o hraní her, jsme tak trochu 
začátečníci. Jak je tedy možné, že jsme vyvinuli tak 
vysoce výkonný herní sortiment?  

Samozřejmě jsme se obrátili na odborníky. Společně s 
herní značkou ROG (Republic of Gamers) jsme vytvořili 
výrobky a řešení, jež bychom bez vzájemné spolupráce 
nevymysleli. 

Herní sortiment IKEA 
zahrnuje šest sérií výrobků – 
UPPSPEL, HUVUDSPELARE, 
UTESPELARE, MATCHSPEL, 
GRUPPSPEL a LÅNESPELARE. 
Ta první, UPPSPEL, je 
navržená ve spolupráci s 
ROG, ty další jsou inspirované 
tím, co jsme se díky tomuto 
partnerství naučili.

PH180845.jpg

ROG, Republic of Gamers, ve zkratce

Značka používaná od roku 2006 firmou Asus zahrnuje 
počítačový hardware, osobní počítače, periferní zařízení  
a doplňky zaměřené primárně na hraní počítačových her. 
Prestižní mezinárodní média i fanoušci ji dlouhodobě 
označují za jedničku mezi herními značkami. Po celém 
světě má širokou základnu přívrženců, kteří se účastní 
celosvětových herních akcí a turnajů. Vlastní i e-sportovní 
klub v Číně, který má 5 divizí v různých ligách – jmenuje  
se Rogue Warriors.

LÅNESPELARE
stojan na doplňky

599,–

Novinka
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„Prostřednictvím designu výrobků 
IKEA UPPSPEL chceme utužit vztah 
mezi hráči, herním zařízením a 
herním prostorem.” 

—Johnny Chan
Návrhář z Asus Republic of Gamers

PH180885.jpg
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LÅNESPELARE
kruhová lampa s držákem na 
telefon

999,–

Novinka

LÅNESPELARE
držák na kabel myši

249,–

Novinka

Zdokonalte svůj 
příští stream díky 
kruhové lampě 
LÅNESPELARE 
s držákem 
telefonu.

Získejte náskok se správnými 
doplňky, jako je držák na kabel myši 
LÅNESPELARE.
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Přizpůsobené 
na míru pro 
vás

Víc než 2,5 miliardy hráčů rozhodně nemá 
stejný vkus a potřeby, to je bez debat. Ať už 
jste profík, nebo si zahrajete jen jednou za 
čas (nebo cokoli mezi tím), my vám chceme 
pomoci zrealizovat herní sestavu snů.

S novým herním sortimentem IKEA bude 
hračka vytvořit si kompletní řešení podle 
osobních potřeb – a je jedno, co přesně 
potřebujete hrát nebo co podle vás vypadá  
úžasně.

PH180805.jpg

LÅNESPELARE
polštář za krk

199,–

Novinka
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„Jedním z našich cílů bylo zajistit 
jednoduchý grafický design, 
který přetrvá. Pokud je totiž až 
příliš výrazný, často nás přestane 
bavit. Měli byste být schopní tady 
přes den sedět a pracovat a večer 
pak tohle místo proměnit ve své 
bojové stanoviště.  Prostě by 
mělo vodolat zkoušce času."  

—Jon Karlsson
Návrhář z IKEA

PH180887.jpg

Jsme přesvědčení, že by pro každého mělo být snadné vytvořit 
si tu pravou herní sestavu a stejně jednoduché by mělo být hru 
začít, ukončit a třeba zase znovu začít. Správné osvětlení a chytře 
uspořádané místo nejen připívají k dobrému soustředění, ale 
pomáhají také vytvořit víceúčelové řešení, jež funguje stejně 
dobře při hraní her i při práci.
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Partnerská spolupráce IKEA a ROG znamená setkání 
dvou světů i dvou různých rozdílných návrhářských 
jazyků. Už od začátku bylo naším cílem dostat z obou 
to nejlepší – a vyvinout výrobky, které bychom bez 
vzájemné spolupráce nevymysleli.

Výškově nastavitelný herní stůl UPPSPEL je toho 
zářným příkladem.  Setkávají se v něm totiž rysy, 
které jsou typické pro návrhářský jazyk ROG (jako 
třeba tvar do písmene V a kyber vzory) s vynikajícími 
ergonomickými vlastnostmi a chytrými funkcemi, jež 
jsou zase výsledkem znalostí o vybavení domácnosti, 
které má IKEA.

Herní stůl představuje pro každého 
hráče jeho bojové stanoviště, tak 
proč si nepořídit takový, který bude 
splňovat všechny vaše potřeby? 
Herní stůl UPPSPEL je všestranný, 
a to nejen díky tomu, že si můžete 
nastavit jeho výšku. Obě strany 
mohou fungovat jako přední 
strana a výřez ve tvaru V  lze použít 
na uspořádání kabelů nebo se 
díky němu dostat blíž a ještě víc 
se ponořit do hry.  Stůl nabízíme 
ve dvou velikostech – když se 
rozhodnete pro ten větší, budete 
na něm mít místo na všechno své 
vybavení.

PH180880.jpg

To nejlepší z 
obou světů

UPPSPEL
stolní deska

1990,–

Novinka
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Zajistěte lepší zážitek sobě i svým 
sledujícím díky uspořádání, které bude 
jedinečné a přesně podle vás. Náš 
ergonomicky navržený nábytek, řešení 
osvětlení a ozvučení a zábavné doplňky 
přispívají k maximalizaci vašeho herního 
výkonu – a navíc díky nim vyniknete na 
kameře.

Vy se vyznáte ve světě her,
vše ostatní vám pomůžeme 
vyřešit my.
Protože nám záleží na tom, abyste to měli doma hezké, jsme 
přesvědčení, že by každý bez ohledu na to, kde a jak žije, 
měl mít možnost vytvořit si skvěle vyhlížející a funkční herní 
prostor.

Takže. Málo místa? My máme herní řešení, která se vejdou 
kamkoli a neudělají vám obrovskou díru do vaší peněženy. 
Sdílíte prostor s ostatními? Vyzkoušejte herní sestavu, která 
splyne s vaší domácností a funguje i jako domácí kancelář. 
Tak si ji bude moct užít i váš neosvícený spolubydlící.

PH180882.jpg



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

IKEA Hraní her / 14

„Víme toho opravdu hodně o 
tom, co hráči potřebují, jaké jsou 
jejich problémy i očekávání, a 
chceme navrhovat řešení pro 
skvělý herní zážitek, který vám 
dovolí se naprosto ponořit do 
hry.”

—Johnny Chan
Návrhář z Asus Republic of Gamers

PH180843.jpg

UPPSPEL
4dílná sada doplňků  
pro dírkovanou desku

249,–

Novinka
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Pojmenovali jsme to polštář/
přikrývka LÅNESPELARE, ale 
ve skutečnosti je to polštářek, 
přikrývka i overal – vše v 
jednom. Použijte ho, když 
jste na cestách, nebo ho 
mějte po ruce, když při hraní 
potřebujete trochu podpory 
nebo tepla.  

LÅNESPELARE
multifunkční  
polštář/přikrývka

599,–

Novinka
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„Jsme přesvědčeni, že pro 
demokratizaci hráčské komunity 
je potřeba ještě hodně udělat. 
Nyní děláme na této cestě první 
krok – představujeme cenově 
dostupné, vysoce výkonné herní 
výrobky a kompletní řešení, 
které, jak doufáme, odrážejí 
osobnost a vkus lidí." 

—Ewa Rychert
Global Business Leader 
Pracovny IKEA

Občas dokáží ty nejmenší věci zařídit 
největší změnu. Jako třeba hrnek a 
držák na hrnek LÅNESPELARE, které 
zajistí, že váš nápoj bude vždycky 
tam, kde má být, a díky kyber vzoru 
navrženému ve spolupráci s ROG, se 
do herního prostoru skvěle hodí.

PH180818.jpg

LÅNESPELARE
hrnek s víčkem a slám-
kou

199,–

Novinka
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Výrobky

Novinka LÅNESPELARE 
stojan na doplňky 599,–
Masivní buk. Design: Jon 
Karlsson. Výška 34 cm. 
605.113.62

Novinka LÅNESPELARE 
držák na hrnek 200,– 
Dřevěná dýha a hliník s 
čirým lakem. Design: Jon 
Karlsson. Ø 11, výška 9 cm. 
Černá 905.078.44  
Hrnek se prodává zvlášť.

Novinka LÅNESPELARE 
držák na kabel myši 
249,– Dřevěná dýha, plast 
a nerezavějící ocel. Design: 
Jon Karlsson. Délka 11×šířka 
9, výška 13 cm. Černá 
105.078.38

Novinka HUVUDSPELARE 
herní židle 1490,– 100% 
polyester a lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Šířka 
sedáku 46×hloubka 42, výška 
43–53 cm. Černá 905.076.03

Novinka LÅNESPELARE 
hrnek s víčkem a slámkou 
199,– Nerezavějící ocel 
a polypropylenový plast. 
Design: Jon Karlsson. Ø 
9, výška 17 cm. 500 ml. 
405.078.46

PE812565.jpg PE814311.jpgPE814322.jpg

PE807697.jpg

PE811258.jpg

Novinka MATCHSPEL herní 
židle 3990,– 52% polyester, 
30% polyuretan, 18% bavlna 
a lakovaná ocel. Design: 
Jon Karlsson. Šířka sedáku 
54×hloubka 48, výška 
47–59 cm. BOMSTAD černá 
805.076.08

Novinka UTESPELARE herní 
stůl 2990,– Vysokotlaký 
melaminový laminát a 
lakovaná ocel. Design: Jon 
Karlsson. Šířka 160×hloubka 
80, výška 68–78 cm. Černá 
805.076.27

Novinka UTESPELARE 
herní židle 2990,– 52% 
polyester, 30% polyuretan, 
18% bavlna a lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Šířka 
sedáku 42×hloubka 43, výška 
39–50 cm. BOMSTAD černá 
105.076.16

Novinka MATCHSPEL herní 
židle 3990,– 52% polyester, 
30% polyuretan, 18% bavlna 
a lakovaná ocel. Design: 
Jon Karlsson. Šířka sedáku 
54×hloubka 48, výška 
47–59 cm. BOMSTAD bílá 
405.076.10

Novinka UTESPELARE herní 
stůl 2990,– Vysokotlaký 
melaminový laminát a 
lakovaná ocel. Design: Jon 
Karlsson. Šířka 160×hloubka. 
80, výška 68–78 cm. Světle 
šedá 405.076.29

Novinka UTESPELARE 
herní židle 2990,– 52% 
polyester, 30% polyuretan, 
18% bavlna a lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Šířka 
sedáku 42×hloubka 43, výška 
39–50 cm. BOMSTAD šedá 
105.076.21

PE816716.jpgPE816538.jpg

PE816424.jpg

PE816717.jpgPE822969.jpg

PE816715.jpg

Dessa tre saknar info i PIA Facts /Carina

Novinka LÅNESPELARE 
véceúčelový polštář/
přikrývka 599,– Vnější 
látka 100% bavlna. Výplň: 
100% polyester. Design: 
Jon Karlsson. Polštář délka 
40×šířka 60 cm. Přikrývka 
délka150×šířka 150 cm. 
005.078.53

Novinka LÅNESPELARE 
polštář za krk 199,– Povlak 
na polštář: 100% bavlna. 
Výplň: 100% polyester - duté 
vlákno. Design: Jon Karlsson. 
Délka 76 cm. 105.078.57

PE816417.jpg PE816456.jpg

Novinka UPPSPEL herní 
stůl 2990,– Dřevovláknitá 
deska a lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Délka 
180×šířka 80, výška 72–120 
cm. Černá 494.301.93

Novinka UPPSPEL podnoží 
el. polohovacího stolu 
10000,– Lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Délka 
140/180×šířka 80, výška 
72–120 cm. Černá 305.113.49

PE840453.jpg PE816438.jpg

Novinka UPPSPEL herní 
stůl 1990,– Dřevovláknitá 
deska a lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Délka 
140×šířka 80, výška 72–120 
cm. Černá 294.301.65

PE840447.jpg
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Výrobky

Novinka UPPSPEL vitrína 
1990,– Dřevovláknitá deska 
s lakovaným povrchem, 
lakovaná ocel a tvrzené sklo. 
Design: Jon Karlsson. Šířka 
76×hloubka 20, výška 56 cm. 
Tmavě šedá 905.076.36

Novinka UPPSPEL stolní 
deska 2990,– Dřevovláknitá 
deska. Design: Jon Karlsson. 
Délka 180×šířka 80 cm. 
Černá 705.113.47

Novinka LÅNESPELARE 
podložka pod hrací myš 
129,–  Vrchní látka: 100% 
polyester. Spodní vrstva: 
Přírodní guma. Délka 
44×šířka 36 cm. Vzorovaná 
905.077.97

Novinka LÅNESPELARE 
kruhová lampa s držákem 
na telefon 999,– Vestavěná 
žárovka LED. Stmívatelná. 
Plast a lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Výška 
60 cm. 105.143.58

Novinka LÅNESPELARE 
podložka na ochranu 
podlahy 799,– Vrchní látka: 
100% polyester. Spodní 
vrstva: 100% syntetická 
guma. Délka 110×šířka 100 
cm. 805.077.93

Novinka LÅNESPELARE 
podložka pod hrací myš 
299,– Vrchní látka: 100% 
polyester. Spodní vrstva: 
Přírodní guma. Délka 
90×šířka 40 cm. Vzorovaná 
705.078.16

PE816536.jpg

PE816441.jpg

PE828395.jpgPE811367.jpg PE828390.jpg PE828400.jpg

Novinka UPPSPEL 
podstavec na CPU na 
kolečkách 349,– Lakovaná 
ocel. Design: Jon Karlsson. 
Šířka 250–340 mm. Tmavě 
šedá 405.077.85

Novinka UPPSPEL 
zásuvkový díl na kolečkách 
2990,– Dřevovláknitá deska, 
dřevotříska a lakovaná ocel. 
Design: Jon Karlsson. Šířka 
40×hloubka 50, výška 58 cm. 
Černá 805.076.32

Novinka UPPSPEL stolní 
deska 1990,– Dřevovláknitá 
deska. Design: Jon Karlsson. 
Délka 140×šířka 80 cm. 
Černá 505.113.29

PE811366.jpg PE822999.jpg

PE816444.jpg

Novinka UPPSPEL 
4-dílná sada doplňků 
pro dírkovanou desku 
249,– Obsahuje: 1 háček, 
1 magnetický proužek a 
2 elastické pásky. 68% 
polyester/32% elastan, 
lakovaná ocel a PET plast. 
705.077.79

Novinka UPPSPEL plakát 
149,– Papír. šířka 70×výška 
50 cm. Neoriental 305.113.68

Novinka UPPSPEL 
dírkovaná deska 599,–  
Dřevovláknitá deska s 
lakovaným povrchem. 
Design: Jon Karlsson. Šířka 
76×výška 56 cm. Černá 
805.077.88

PE816457.jpg

PE816551.jpgPE816518.jpg
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Přehled obrázků
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Přehled obrázků
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Kontakt
Petr Šašek,  
Market Communication Coordinator,  
petr.sasek@ingka.ikea.com


