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Az otthonod az új stúdiód. 
Találd meg a hangod!
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Az OBEGRÄNSAD kollekció stílusos 
és praktikus megoldásokat kínál 
az otthonukban alkotó 
zenészeknek és előadóknak, hogy 
könnyebben rátaláljanak a kreatív 
energiára, bármilyen otthonban is 
élnek. 

OBEGRÄNSAD
Polcos elem
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„A kollekció mindazoknak 
készült, akiknek sokat jelent 
az otthoni kreativitás – és ez 
különösen igaz a zenei 
alkotókra.” 

Swedish House Mafia

OBEGRÄNSAD
LED-es állólámpa

34 990 Ft
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A Swedish House Mafia az 
otthoni zenekészítés során 
szerzett tapasztalatával 
és tudásával járult hozzá 
a kollekció tervezéséhez. 
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OBEGRÄNSAD
Íróasztal

54 990 Ft
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„A kollekció az őszinte 
kíváncsiságunk eredménye – 
igyekeztünk megérteni 
az otthoni zenéléshez 
kapcsolódó igényeket, 
és eleget tenni mindezeknek. 

James Futcher,  

termékválaszték és -tervezési vezető

OBEGRÄNSAD
Lemezjátszó

49 990 Ft

OBEGRÄNSAD
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OBEGRÄNSAD
Szőnyeg, Ø130 cm

19 990 Ft
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Mi az OBEGRÄNSAD?
Az OBEGRÄNSAD a Swedish House Mafia együt-
tessel közösen tervezett kollekció azok számára, 
akik korlátozott eszközökkel, ám korlátlan kreati-
vitással rendelkeznek. 

Okos lakberendezési megoldások tárháza ze-
nekészítéshez, zenehallgatáshoz és előadáshoz 
olyan dizájnnal, amely kifejezetten a technikai 
felszerelésekhez és azok célszerű használatához 
igazodik. 

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2022

Ahogy a Swedish House Mafia fogalmazott: „kol-
lekciónk dizájnja kortalan témára épül, és magán 
viseli a karakterünk meghatározó jegyeit.” 

Míg az OBEGRÄNSAD határozottan egyedi stí-
lust képvisel, a klasszikus dizájnnak köszönhető-
en minden egyes termék sokoldalú és könnyen 
adaptálható is, hogy illeszkedjen az otthonok be-
rendezéséhez. 
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Swedish House Mafia 
tervezés 
A GRAMMY® díjra jelölt Swedish House Mafia trió – Steve Angello, 
Sebastian Ingrosso és Axwell – a house zenét, a hip-hop beat-craftot 
és a rock’n’roll attitűdöt ötvözi legendás live show-kkal, kivetítőt 
érdemlő bravúrral.   

2022-ben arra az egy dologra koncentráltak, ami korábban még 
nem szerepelt a repertoárjukon: elkészítették a debütáló albumukat, 
a Paradise Again című nagylemezt (a Republic Records kiadásában). 
Idén ősszel pedig bemutatják az IKEA-val közösen készített 
OBEGRÄNSAD kollekciót is. 

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2022

PH186882.jpg

OBEGRÄNSAD

10



Friso Wiersma 
tervező
Friso Wiersma, az IKEA tervezője, a hollandiai frízföldről 
származik. A tervezéssel kapcsolatos szemlélete a faipari 
munkásként, hajóépítőként és bútorasztalosként szerzett 
tapasztalatain alapul. 

Fő szakterülete a bútorok anyaga, fizikai tulajdonságai és 
az emberi léptékre való összpontosítás. Gyakran dolgozik 
lámpákkal, dekorációkkal, konyhai eszközökkel is. 
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OBEGRÄNSAD
Íróasztal

54 990 Ft
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Az otthoni stúdió szíve 

Az íróasztal minden otthoni zenei műhely központi eleme. Bőven akad 
feladata, de mint a legprofibb dolgok általában, akkor is kiválóan végzi 
a munkáját, amikor észre sem vesszük. A Swedish House Mafiával 
együttműködve az OBEGRÄNSAD asztalt kifejezetten az otthoni zenei 
alkotók igényeinek kielégítésére terveztük.  

A zene lényege a hangzás, ezért az íróasztalt két hangszóró állvánnyal 
is kiegészítettük, hogy a füleddel megegyező magasságból észleld 
a hangokat. Az asztalt kiegészítettük egy kihúzható polccal is, mely 
az asztallap alá rejthető. Ezzel a funkcióval könnyen elérhető helyen 
tarthatsz például egy midi-billentyűzetet, miközben maximálisan 
kihasználhatod a helyet az asztalon. 
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OBEGRÄNSAD
Polcos elem

64 990 Ft
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A KALLAX legendás hírnévnek örvend 
a DJ-k körében. Ezért ahelyett, hogy 
újra kitaláltunk volna valami eredetit, 
újrakevertük. Az OBEGRÄNSAD polcos 
elem a KALLAX felújított változata, 
melyen külön polc jut az erősítőknek, 
valamint klasszikus bakelit méretű, 
kockaformájú polcok és variálható 
magasabb elemek egészítik ki. 

A klasszikus 
KALLAX  
újramixelve

„Az IKEA klasszikus, 
népszerű termékéből 
indultunk ki.

Friso Wiersma tervező

PH186585.jpg
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„Termékek, melyeket arra 
terveztünk, hogy könnyebben 
rátalálj a kreatív energiákra  
az otthonodban.”

Swedish House Mafia

OBEGRÄNSAD
Fotel

39 990 Ft

OBEGRÄNSAD
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OBEGRÄNSAD
LED-es asztali lámpa,  
szabályozható fényerejű

16 990 Ft
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„A Swedish House Mafia  
híres a koncertjeiket 
kísérő elképesztően 
látványos 
világítástechnikai 
bravúrjairól. A hasonló 
fényjátékok által keltett 
hatást igyekeztünk 
megteremteni otthoni 
környezetben is.”

Friso Wiersma tervező

Színpadi fények
A szabályozható, LED-es asztali 
lámpa három különböző, igény 
szerinti fényerő-beállítással segít 
fókuszba helyezni a feladatokat. 
Az OBEGRÄNSAD kollekció 
három teljesen különböző 
világításmegoldást tartalmaz, 

amelyek más-más funkciókat 
szolgálnak ki az otthonodban. Ezek 
nélkül a zene nem lenne ugyanaz.  
Az OBEGRÄNSAD kollekció 
három teljesen különböző 
világításmegoldást tartalmaz, 
amelyek különböző funkciókat 
szolgálnak ki az otthonodban. 
A szabályozható, LED-es asztali 
lámpa három különböző, igény 
szerinti fényerő-beállítással segít 
a feladatok megvilágításában. 
A LED-es álló- és fali lámpákat 
úgy terveztük, hogy tökéletes 
hangulatot teremtsenek 
a munkaterületeden. Az állólámpa 
fényét a falra vagy a helyiség 
bármely területére irányíthatod, 
hogy különböző hatásokat érj el, 
a fali lámpa pedig öt egyedi 
világítási programmal, illetve 
a beállításokat ismétlő funkcióval 
rendelkezik, így különlegesen 
inspiráló vizuális hatást kelt.
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OBEGRÄNSAD
Lemeztartó állvány

2 690 FtBakelitek egy 
kupacban
A bakelitlemez egy régebbi korszak találmánya, 
és a helytakarékosság nem volt a legnagyobb 
erőssége. Szerencsére a tárolási megoldásokban 
tudunk segíteni. Az OBEGRÄNSAD lemeztartó állvány 
megközelítőleg 60 bakelitlemez tárolására alkalmas, 
egyszerű, minimalista drótvázas szerkezete pedig 
anélkül teszi lehetővé a lemezek tárolását, 
hogy el kellene rejtened őket. Hiszen te is látni 
akarod a bakelitlemezedet, igaz?   
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PH186581
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OBEGRÄNSAD
Szőnyeg, Ø180 cm

36 990 Ft

„Dizájn, mely támogatja 
az alkotást, a játékot, 
a zenehallgatás örömét és még 
a hangulat megteremtését is." 

Swedish House Mafia 
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Kényelmesen ülsz?
A forma és a funkció tökéletes 
egyensúlya központi szerepet 
játszott az együttműködésben. Arra 
törekedtünk, hogy mindkét 
agyfélteke igényeit kielégítésük – 

"Csak a legfontosabb 
dolgok – minimalista 
és praktikus 
formában."

Swedish House Mafia

a gyakorlatias és logikus oldalt, 
amelynek a lehető legjobban kell 
végeznie a dolgát, és ugyanígy 
az érzelmi és képzeletbeli oldalt is, 
mely egyértelműen az érzésekre 
kíván hatni. Az OBEGRÄNSAD fotel 
ezt az egyensúlyt szimbolizálja. 
Egyszerű, minimalista 

formatervezésnek köszönhetően 
a szék csak a kulcsfontosságú 
elemekre fókuszál, míg a háttámlán 
lévő és az ülés alatti pántok 
állíthatók, hogy az anyag tartása 
a személyre szabott kényelemnek 
megfelelően módosítható legyen. 
A dizájn egyszerűsége ugyanakkor a 
tiszta elegancia erényeivel 
büszkélkedhet. 

A fotel célja, hogy legyen hol 
kikapcsolódnunk, a gondolatainkba 
merülnünk. A művészet 
befogadásához minden esetben 
szükség van olyan térre, ahol 
hátradőlhetünk és teljes egészében 
az élményre koncentrálhatunk. 
A kollekcióban kapható fotelen kívül 
a szőnyegek, a párnahuzat, a takaró 
és a papucsok egyaránt a kényelem 
fontosságát hangsúlyozzák. 

OBEGRÄNSAD
Fotel

39 990 Ft
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OBEGRÄNSAD
Lemezjátszó

49 990 Ft
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Bízunk a bakelitben
A jó zene örök érvényű. És ez igaz a jó technológiára is. 
A bakelitlemezek halálát gyakran megjósolták, de ma már 
egyértelmű, hogy ezt a hangélményt semmi sem pótolja. 
Az OBEGRÄNSAD lemezjátszó stílusa letisztult, minimalista, és 
tökéletesen együttműködik az ENEBY hangszóróval. 

„A masszív, erős kialakításnak 
köszönhetően a lejátszó felhívja 
magára a figyelmet a helyiségben.”

Friso Wiersma tervező

A bakelit sokak számára sokat jelent. Lehet közös élmény és 
magányos szórakozás is. Gondolj csak arra az izgatottságra, 
amikor egy használt lemezboltban vadászol. Vagy arra 
a pillanatra, amikor a lemezt a lejátszóra helyezed, majd a tűt 
óvatosan fölé engeded. És az a recsegés és sistergés, ahogy 
a tű hozzáér a lemezhez!  

Jogi nyilatkozat: az OBEGRÄNSAD lemezjátszót nem árusítjuk globálisan. A következő 
piacokon nem kapható: Oroszország, Ukrajna, Közel-Kelet, Dél-Amerika, Törökország és 
Mexikó.

PH186580.jpg
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„Mi valóban a nulláról kezdtünk 
mindent. Azt használtuk fel, 
ami a rendelkezésünkre állt, 
és a hálószobánkat is úgy 
rendeztük be, hogy megkönnyítsük 
az alkotást.”

Swedish House Mafia 

OBEGRÄNSAD
Táska, 45×12, 
M38 cm

1 190 Ft
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„Mindenkinek, mindenhová –  
kezdőknek és profiknak egyaránt." 

Swedish House Mafia 

OBEGRÄNSAD



Kezdő lépések
A technológia lehetővé tette 
a demokratikus zenei alkotást. 
Ami egykor komplett stúdiót igényelt, 
most megvalósítható a hálószobádban 
egy laptop, egy midi billentyűzet 
és egy mikrofon segítségével.

Mindenki – még a Swedish House Mafia együttes 
is – egy hálószobából indult útjára. Egy gitárral, 
a tükör előtt énekelve vagy egy laptopra telepített 
szoftverrel. Az OBEGRÄNSAD egy megfizethető 
kollekció egyszerű és okos megoldásokkal, 
amelyekkel kiegészítheted a már berendezett 
helyiséget. A hangszóróállvány például bármilyen 
asztallal vagy polccal használható, és széles 
rögzítési felületének köszönhetően vastagabb 
polcokra is felszerelhető. Nem az egész hálószobád 
átalakításáról van szó, hanem intelligens funkciókkal 
való kiegészítéséről, hogy a helyiség még inkább 
segítse a munkádat. 

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

OBEGRÄNSAD
LED-es asztali lámpa,  
szabályozható fényerejű

16 990 Ft

OBEGRÄNSAD
Hangszóró állvány

3 990 Ft

PH186329.jpg
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Rendezett 
és egyszerű

OBEGRÄNSAD
Fotel

39 990 Ft

OBEGRÄNSAD
Polcos elem

31 990 Ft

A kreatív folyamat működését azzal 
segítheted elő, ha az ízlésednek 
és a személyiségednek megfelelően 
rendezed be az otthonodat. Vannak, 
akik szeretik tisztán, rendezetten 
tartani a munkaterületüket. 

Van egy közhely, hogy a zenei producer egy sötét, 
barlangszerű hálószobában ül, össze-vissza 
tekeredő kábelek és fekete berendezések között. 
De amennyire személyes maga a zene, épp annyira 
személyes az otthoni berendezések elhelyezése is.  
Az OBEGRÄNSAD egyszerű, praktikus 
megoldásokat kínál a meglévő felszereléseddel 
történő munkavégzéshez – például nyitott 
polcokat a bakelitekhez vagy magazinokhoz, 
valamint olyan intelligens funkciókat, mint 
a billentyűzetnek való kihúzható polc vagy 
a levehető hangszóróállványok. 
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Érezd 
a természet 
lüktetését
Sokan vagyunk, akik akkor találnak 
rá a természetes ritmusra, ha rá 
tudunk hangolódni a világ 
ritmusára.  
Ez adja a kreatív energiánkat.

És éppen ezt nyújthatja egy meleg színekkel 
és élő, zöld növényekkel berendezett 
otthoni stúdió. A kollekció klasszikus, 
fekete megjelenését úgy terveztük, hogy 
rugalmasan illeszkedjen a stílusodhoz. 
A kiegészítők, például a tabletállvány 
visszafogott egyszerűsége és alkalmazkodó-
képessége lehetővé teszi, hogy a kívánt 
beállításhoz használt felszereléssel együtt 
használd őket.

OBEGRÄNSAD
LED-es fali lámpa

34 990 Ft

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

OBEGRÄNSAD
Polcos elem

64 990 Ft
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Profivá válni
A technológia már rendelkezésre 
áll, hogy professzionális 
minőségű zenét készíts a saját 
otthonodban. Sok zenész él ezzel 
a lehetőséggel. Ebben 
ez a kollekció is támogatást nyújt. 

Az OBEGRÄNSAD kollekció elég sokoldalú, 
hogy precíz megoldásokat kínáljon az otthoni 
berendezésedhez, legyél akár zenei producer, 
DJ vagy előadóművész – továbbá olyan 
lehetőségeket is nyújt, amelyek a kollekció 
teljesen fekete megjelenéséhez illeszkedve 
az egyszerű kikapcsolódás és zenehallgatás 
körülményeit teszi élvezhetőbbé. A KALLAX 
megújított változata extra helyet biztosít az 
erősítőknek és egy magasabb egységnek, 
míg az asztalon hangszóróállványoknak
és egy kihúzható polcnak is jutott hely. 
A világítás – beleértve az OBEGRÄNSAD óra 
hangulatfényét – és a kényelmes
bútorok keveréke teremti meg a kívánt 
hangulatot.

OBEGRÄNSAD
Íróasztal

54 990 Ft

OBEGRÄNSAD
Óra

18 990 Ft

PH186342.jpg
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OBEGRÄNSAD
Óra

18 990 Ft

OBEGRÄNSAD OBEGRÄNSAD OBEGRÄNSAD
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Új OBEGRÄNSAD LED-es 
asztali lámpa, szabályozható 
fényerővel 16 990 FT Beépített 
LED fényforrással. Porfestett 
acél. Ernyő Ø18 cm. M41 cm. 
Fekete 705.262.64

PE872113.jpgPE872124.jpg

Új OBEGRÄNSAD lemezjátszó 
49 990 FT ABS műanyag, 
alumínium és szilikongumi. 
30×30, M13 cm. Fekete 
705.263.39

Új OBEGRÄNSAD LED-es 
asztali lámpa, szabályozható 
fényerővel 34 990 FT Beépített 
LED fényforrással. Anodizált 
alumínium és porfestett acél.  
Ernyő Ø4 cm. M179 cm. Fekete 
405.262.46

PE872089.jpg

Új OBEGRÄNSAD LED-es fali 
lámpa 34 990 FT Beépített 
LED fényforrással. Polisztirol 
műanyag és porfestett acél. 
36�6, H52 cm. Fekete 005.262.48

Új OBEGRÄNSAD óra  
18 990 FT ABS műanyag, 
polisztirol műanyag és edzett 
üveg. Ø40 cm. USB fekete 
005.265.83

PE872110.jpg

Új OBEGRÄNSAD laptopállvány 
3 990 FT  Porfestett acél. 35�25 
cm. Fekete 005.264.65

PE872083.jpg PE872115.jpg

Új OBEGRÄNSAD tablettatartó 
állvány 2 690 FT Porfestett 
acél. 20�15, M11 cm. Fekete 
405.264.68

PE872132.jpg

Új OBEGRÄNSAD LEMEZTARTÓ 
ÁLLVÁNY 2 690 FT Porfestett 
acél. 34�31, M30 cm. Fekete 
105.251.06

Új OBEGRÄNSAD polcos elem 
31 990 FT Forgácslap, papírfólia 
és porfestett acél. 81�35, M65 
cm. Fekete 805.250.23

PE872120.jpg

Új OBEGRÄNSAD 
hangszóróállvány 3 990 FT 
Forgácslap, papírfólia és 
porfestett acél. 25�25, M12 cm. 
Fekete 805.264.71

PE872135.jpg

Új OBEGRÄNSAD íróasztal 
54 990 FT Forgácslap, papírfólia 
és porfestett acél. 160�75, M88 
cm. Fekete 005.251.16

PE872053.jpg

Új OBEGRÄNSAD polcos 
elem 64 990 FT Forgácslap, 
farostlemez és papírfólia. 
147�39, M96 cm. Fekete 
405.251.24

PE872122.jpg

Új OBEGRÄNSAD fotel 39 990 FT 
100% poliészter és porfestett 
acél. 64�75, M75 cm. Fekete 
205.265.96

PE872018.jpg

Új OBEGRÄNSAD táska 
kiegészítőknek 1 790 FT 100% 
polipropilén. 16�7, M24 cm. 
Fekete 305.251.29

PE872016.jpg PE872021.jpg

Új OBEGRÄNSAD válltáska 
2 290 FT 100% polipropilén. 
34�10, M43 cm. Fekete 
605.251.37

PE872126.jpg

Új OBEGRÄNSAD táska 1 190 FT 
100% polipropilén 35�35, M35 
cm Fekete 705.250.71

Új OBEGRÄNSAD szőnyeg 
19 990 FT 40% akril, 40% 
modakril és 20% poliészter. Ø130 
cm. Fekete 505.253.26

PE872118.jpgPE872023.jpg

Új OBEGRÄNSAD táska 1 190 FT 
100% polipropilén 45�12, M38 
cm. Fekete 605.253.21

Új OBEGRÄNSAD szőnyeg 
36 990 FT 40% akril, 40% 
modakril és 20% poliészter. Ø180 
cm. Fekete 505.253.45

Új OBEGRÄNSAD papucs, S/M 
3 690 FT 100% poliészter. Fekete 
605.267.59

PE872129.jpg

ÚjOBEGRÄNSAD papucs, L/XL 
3 690 FT 100% poliészter. Fekete 
105.267.47

PE872129.jpg

Új OBEGRÄNSAD takaró  
9 990 FT 100% poliészter. 
120�160 cm. Fekete 705.264.76

PE872133.jpg PE872028.jpg

Új OBEGRÄNSAD párnahuzat 
4 490 FT 100% poliészter. 50�50 
cm. Fekete 105.264.79

PE872025.jpg
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Elérhetőségek
Bakos-Kiss Enikő, 
Market Communication Coordinator, 
eniko.kiss@ingka.ikea.com




