
Swoon – Kylpyhuonekalusteet, 
jotka tekevät kylpyhuoneestasi 
kotisi suosikkihuoneen
Swoon lanseeraa täysin uudenlaisen kylpyhuoneen sisustuskonseptin, 
jonka avulla voit räätälöidä sinulle sopivan sisustuksen kylpyhuonee-
seesi. Kalusteet on  suunnitellut Fredrik Wallner. Tukholmassa sijaitse-
van Swoonin omistus on suomalais-ruotsalainen. Kalusteiden valmistus 
tapahtuu sekä Suomessa että Ruotsissa. 

Swoon Oy:n toimitusjohtaja, entinen IDO Kylpyhuone Oy:n kalustetuo-
tepäällikkö, Lars Tobiasson kertoo: 

”Halusimme tehdä jotain kokonaan uutta. Olen työskennellyt pitkään 
kylpyhuoneiden parissa ja tiedän, että monet asiakkaat ovat hieman 
kyllästyneitä standardiratkaisuihin. Mutta Swoon-konseptin avulla voi-
vat kaikki luoda oman persoonallisen tyylin kylpyhuoneeseensa aivan 
kuten kodin muihinkin huoneisiin. Haluamme uudistaa kylpyhuoneesi 
kodin suosikkihuoneeksi!”

Swoon

Nettiosoite: www.swoon.se
Toimitusaika: Varastotavara n. 14 päivää/vrk. Omavalintainen väri n. 5 vkoa.
Värit: Valkoinen, musta tuhka sekä Swoonin 10 sesonkiväriä tai omavalintainen NCS-väri
Vetimet: Esim. Posliini, harjattu kupari ja korkki
Jalat: Jalusta valkoiseksi tai mustaksi lakattua terästä, jalat massiivisaarnia
Altaat: Ohut tasoallas kovaa ja sileää posliinia
Pesuallashanat: Kromi, valkoinen ja mattamusta
Design: Fredrik Wallner
Valmistusmaat: Suomi ja Ruotsi

Swoon AB on pitkän kokemuksen omaava uusi kalusteyritys. Perustaja ja toimitusjohtaja, 
designer sekä kalusteiden valmistaja ovat työskennelleet pohjoismaisten kylpyhuoneiden 
parissa useiden vuosien ajan. Swoon haluaa tehdä persoonallisten ja älykkäillä 
säilytysratkaisuilla varustettujen kylpyhuonekalusteiden ostamisen yksinkertaisemmaksi. 
Kalusteratkaisu räätälöidään nettisivullamme Swoonin digitaalisessa 
showroomissa ja valitut kalusteet toimitetaan suoraan tehtaalta asiakkaalle.
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Räätälöi kylpyhuoneesi 
nettisivuillamme!
Swoonin avulla on helppoa luoda uniikkia. 
Valitse neljästä eri kalustesarjasta sekä eri mi-
toista ja räätälöi sen jälkeen ikioma yhdistelmä-
si laajasta värivalikoimasta, vetimistä, nupeista, 
kahvoista, kaapin jaloista sekä pesuallasha-
noista.

Toimitamme nyt myös Suomeen!
Swoon lanseerattiin Ruotsissa keväällä 2014 ja 
suosion suuruus yllätti. Vastaamme kysyntään ja 
avaamme englanninkielisen nettikaupan, joka 
aloittaa toimitukset myös  Suomeen, Norjaan, 
Tanskaan, Belgiaan, Hollantiin, Luxemburgiin, 
Itävaltaan, Saksaan ja Iso-Britanniaan. Nettio-
soitteemme on www.swoon.se

Valmistetaan Pohjolassa
Kokeneet kalustevalmistajat Ruotsin Vaggery-
dissä ja Suomen Kihniössä valmistavat Swoon-
kalusteet. Kosteudenkestävät ja valmiiksi 
kasatut kalusteet toimitetaan kotiisi kaksi viikkoa 
tilauksesta. 

Lataa lehdistömateriaali
Lataa lehdistömateriaali sivultamme 
swoon.se/en/press/ 
Kuvaajana toimi Kristofer Johnsson ja kuvat 
stailasi Lotta Agaton.

Yhteystiedot
Lars Tobiasson, perustaja ja toimitusjohtaja 
Swoon AB, puhelin +46 70 30 502 30, 
lars@swoon.se, www.swoon.se

Fredrik Wallner, 
Designer:
”On mielettömän jännittävää 
suunnitella jotain, jonka asiak-
kaat sitten itse räätälöivät itsel-
leen sopivaksi. Ainutlaatuiset 
yksityiskohdat, kuten esim. 
Ohutta posliinia oleva pesuallas, 
kuparinupit, väreiltään sopivat 
pesuhanat ja massiivisaarnijalat, 
muuttavat kylpyhuoneen viimeis-
tellyksi tilaksi. Lisäksi kalusteissa 
on toimintoja kuten salalokero, 
piilotettuja sisälaatikoita ja inte-
groitu käsipyyhkeen pidike.”            

Vetolaatikot avautuvat 
kokonaan ja laatikot 
sulkeutuvat pehmeästi.

Kätevä salalokero 
kylpyhuoneen pienille 
salaisuuksille.

Valitse vedin! Ehkä 
nuppi kuparista, 
korkista tai posliinista? 

Pesuallashana 
mattamustana, kromina 
tai valkoisena.


