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Världspremiär för IKEAs integrerade vardagsrumsmöbel 
med TV och ljud 
 
I dag är det världspremiär för ett helt nytt sortiment för IKEA med design, ljud 
och bild i ett. UPPLEVA är en vardagsrumslösning som fullständigt integrerar 
TV och ljudsystem i en möbel och som skapar ett helt nytt segment inom 
vardagsrumslösningar på marknaden. Sortimentet finns tillgängligt i utvalda 
varuhus med start i juni 2012.  
 
UPPLEVA är en integrerad helhetslösning för vardagsrummet där TV, ljud och möbler är 
ett och som löser utmaningen i vardagsrummet med trassel, sladdar och fjärrkontroller. 
Sortimentet erbjuder en designad lösning mellan TV och möbel. Utöver detta finns även 
Internetuppkoppling och en praktisk lösning för det irriterande sladdproblemet.    
 
– Det känns fantastiskt att vi nu också kan har en helhetslösning för vardagsrummet. 
Med denna integrerade bild- och ljudmöbel kan vi erbjuda snygga, sladdfria och 
prisvärda lösningar till de många människorna. UPPLEVA är ett innovativt steg in på en 
ny marknad för IKEA, säger Tolga Öncu, försäljningschef, på IKEA Sverige.  
 
– Utvecklingen av UPPLEVA har sitt ursprung i våra många hembesök världen runt. 
Hembesöken har visat att människor överallt söker snygga och praktiska lösningar för 
vardagsrummet. Man vill gärna att möblerna ska integreras med tekniken så att man 
slipper synliga sladdar och flera olika fjärrkontroller, säger Francis Cayouette, designer 
för UPPLEVA.  
 
En färsk studie visar att tre av fyra vill ha färre synliga sladdar i sitt vardagsrum och 50 
procent önskar färre tekniska prylar framme. 60 procent av alla hem har tre eller fler 
fjärrkontroller hemma.*  
 
I juni finns UPPLEVA tillgängligt på varuhuset i Kungens Kurva i Stockholm och under 
hösten finns sortimentet i alla varuhus i Sverige, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, 
Danmark, Norge och Portugal. I övriga länder startar försäljningen våren 2013.  
 
Fakta om IKEA UPPLEVA 
UPPLEVA innehåller en smart LED-TV, ett 2.1 ljudsystem med trådlösa bashögtalare och 
Internetuppkoppling (gäller alla TV-apparater som är större än 24”) samt integrerad CD-, DVD- 
och Blu-rayspelare. Allt är integrerat i en enda möbel där sladdar är gömda och allt går att styra 
med en enda fjärrkontroll. UPPLEVA TV och ljudsystem har fem års garanti och finns i tre modeller. 
Priset för en komplett vardagsrumslösning inkl möbel, TV och ljudsystem är från ca 6 500 SEK.        
 
Tekniken är utvecklad i nära samarbete med TCL, en av världens främsta tillverkare av TV, DVD- 
och Blu-rayspelare. 
 
* Undersökning genomförd av YouGov 29 februari – 5 mars 2012. 5271 respondenter från fyra länder: 
Sverige, Polen, Italien, Frankrike och Tyskland i åldern 18-69 år.  
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