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Izskatās kā mūzika. Izklausās kā māksla. 
IKEA sadarbībā ar Sonos piedāvā jaunu skaļruņu kolekciju  

 
IKEA sadarbībā ar Sonos – vienu no pasaules vadošajiem skaņu sistēmu uzņēmumiem – vēlas padarīt 
kvalitatīvu skaņu mājas apstākļos pieejamu plašam cilvēku lokam un piedāvāt risinājumus, kas dotu 
ikvienam iespēju baudīt augstvērtīgu pieredzi par demokrātisku cenu. Jaunajā kolekcijā savijas 
akustiskais un estētiskais baudījums, skaļruņiem pārtopot mākslas darbos. Šovasar uzņēmumu 
sadarbības rezultātā tapušās preces būs pieejamas arī Latvijā. 
 
Pētījumi pierāda, ka daudzi cilvēki uzskata mūziku par svarīgāko elementu noskaņas radīšanai mājās. Arī 
IKEA un Sonos ir pārliecināti, ka skaņai ir nozīme un pozitīva ietekme uz ikdienu katra mājvietā. Apvienojot 
IKEA zināšanas par mājokļa labiekārtošanu un Sonos ekspertīzi par augstas kvalitātes skaņu, ir radīta 
SYMFONISK kolekcija, kurā apvienots labākais no akustiskā un vizuālā dizaina. 
 
SYMFONISK kolekcija IKEA veikala plauktos  Latvijā nonāks jūlija vidū. Tajā būs dažās valstīs jau pieejamais 
plauktiņš ar WiFi skaļruni, kā arī jaunums pasaules tirgū – ierāmēts WiFi skaļrunis. Šis jaunums spēs 
nodrošināt kvalitatīvu skaņu visā telpā un vizuāli līdzinās mākslas darbam, kas nemanāmi iekļaujas interjerā. 
Skaļruņa priekšējai daļai ir pieejami vairāki varianti. 
 
“Kompakto, ierāmēto skaļruni var likt pie sienas kā gleznu, pieskaņot citiem mākslas darbiem, novietot 
plauktā vai uz grīdas, pat atbalstīt. No maināmajām skaļruņa priekšējām daļām var izvēlēties to, kas vislabāk 
iederēsies katra interjerā,” saka industriālais dizainers Stepans Begičs (Stjepan Begic) no IKEA of Sweden. “Šie 
skaļruņi ir no mūsu IKEA Home smart klāsta – tie ir vēl viens solis ceļā uz mūsu mērķi: nodrošināt kvalitatīvus 
ikdienas risinājumus plašam cilvēku lokam.” 
 
“Katrs SYMFONISK skaļrunis ir simbioze starp Sonos talantu skaņu sistēmu radīšanā un izcilu IKEA dizainu. 
Sadarbības rezultātu neviens no abiem uzņēmumiem nevarētu panākt atsevišķi,” ir pārliecināta Sonos 
produktu vadītāja Sāra Morisa (Sara Morris). “Sonos akustiskais dizains nodrošina izcilu skanējumu pat ļoti 
kompaktam skaļrunim, un Sonos lietotne garantē vienkāršu uzstādīšanu un lietošanu. Uzņēmumu sadarbība 
ir plānota ilgtermiņā, un tajā rodas arvien jaunas, aizraujošas idejas, kā ienest teicamu skanējumu mājokļos 
visā pasaulē. Nākotnē noteikti radīsim vēl vairāk unikālu produktu.” 
 
Plauktiņš ar skaļruni ir veidots tik daudzpusīgs, cik vien iespējams. To var stiprināt pie sienas dažādos veidos, 
pakarināt uz stangas, likt horizontāli vai vertikāli. Stereo efektam SYMFONISK skaļruni var savienot ar citiem 
kolekcijas skaļruņiem. 
 
Par SYMFONISK kolekciju 
Visas SYMFONISK kolekcijas preces ir savietojamas ar šobrīd pieejamo Sonos preču klāstu un ir vadāmas ar 
Sonos lietotni. Savienojums tiek veidots ar WiFi, un SYMFONISK skaļruni var lietot kā vienīgo skaņas avotu 
telpā vai savienot ar citām SYMFONISK vai Sonos precēm. SYMFONISK ir daļa no Sonos sistēmas, tāpēc 
lietotāji var pievienoties arī vairāk nekā 100 straumēšanas pakalpojumiem, ko piedāvā Sonos. 
 
SYMFONISK ierāmētais WiFi skaļrunis un plauktiņš ar iebūvētu skaļruni būs pieejami IKEA veikalā 2021. gada 
jūlijā. 
 
IKEA un Sonos vieno zinātkāre, vērtības un aizrautīgs darba savā jomā. Abi uzņēmumi arī turpmāk 
sadarbosies un meklēs arvien jaunus risinājumus skaņas un mūzikas palīdzību integrēšanai ikdienas dzīvē 
mājās. 
 
Kolekcija būs pieejama Latvijā no 15. jūlija. 



 
Par Sonos 
Sonos ir viens no pasaules vadošajiem skaņu sistēmu uzņēmumiem. Sonos izgudrojums ir bezvadu audio 
sistēmas, ko var lietot vairākās telpās vienlaikus. Inovatīvā pieeja nodrošina pieeju saturam, kas cilvēkiem 
patīk, un dod iespēju individuāli kontrolēt sistēmu. Sonos ir pazīstams ar izcilu skaņas pieredzi, pārdomātu 
estētiku, vienkāršu lietošanu visiem pieejamu akustisko baudījumu. 
 
Fotogrāfijas lejupielādei pieejamas šeit: https://failiem.lv/u/afgcs936m#/  

Vairāk informācijas: Renata Dantė, IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs. Tālr. Nr.: +370 65526656, e-

pasta adrese: renata.dante@ikea.lt. 
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