
Premiere for Swoon i Norge – 
møbler som forvandler baderom-
met til favorittrommet.
Stockholmsbaserte Swoon har lansert et nytt konsept i baderomsinn-
redning. Møblene er tegnet av designer Fredrik Wallner. Baderom-
smøblene åpner helt nye muligheter for å kunne skreddersy innred-
ningen i baderommet. Kunden kombinerer selv farger, materiale og 
tilbehør direkte på weben, trykker deretter ”beställ” og får den spesial-
produserte innredningen leverert direkte til hjemmeadressen.

Dette sier Lars Tobiasson, tidligere produktsjef  på Porsgrund Bad, nå 
administrerende direktør for Swoon AB: ”Vi ville gjøre noe helt nytt. 
Jeg har jobbet lenge med baderom, og vet at mange kunder er blitt 
litt trøtte på standardinnredninger. Med Swoon kan alle skape en 
egen, personlig still i baderommet, akkurat som i resten av hjemmet. 
Vi forvandler baderommet til favorittrommet!

Fakta om Swoon

Webadresse: www.swoon.se
Leveringstid: Lagersortiment: ca. 3 uker. Valgfri farge: ca. 5 uker.
Farger: Tilgjengelig i hvit og svart ask, samt sesongens 10 farger valgt ut av Swoon, 
eller valgfri NCS-farge.
Håndtak: F.eks. porselen, børstet kobber og kork.
Støtteben: F.eks. benstativ i hvitt- eller svartlakkert stål og benbukker i massiv ask.
Servant: Slanke møbelvasker i hardt og blankt porselen.
Blandebatteri: Krom, hvitt og mattsvart.
Produksjonsland: Sverige og Finland.

Swoon AB er en ny møbelleverandør med lang erfaring. Gründer, adm.dir., designer 
og møbleprodusenter har arbeidet med baderom i mange år i hele Norden. 
Swoon vil gjøre det enklere å kjøpe personlige møbler med smarte oppbevaringsløs-
ninger for baderommet. Møblene skreddersys online i Swoons Digitale Showroom og 
leveres direkte til kundens hjemmeadresse fra fabrikk.
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Skreddersy din baderoms-
innredning på weben.
Med Swoon er det enkelt å gjøre noe unikt. 
Velg mellom  fire møbelserier samt ulike stør-
relser og skreddersy deretter som du vil ved 
å velge din helt egne kombinasjon av farger, 
knopper, håndtak, støtteben og kraner. 

Nå leveres Swoon også 
til Norge!
Swoon ble lansert i Sverige på våren 2014 og 
interessen var overveldende. Derfor lanserer 
Swoon en engelskspråklig webshop og starter 
leveranser både til Norge, Danmark, Finland, 
Belgia, Nederland, Luxemburg, Østerrike, 
Tyskland og Storbritania. 
Adressen er www.swoon.se

Produseres i Norden.
Swoon produseres i Sverige og Finland av 
svært erfarne møbelprodusenter. De fuktbe-
standige og ferdigmonterte møblene i lager-
sortimentet leveres til hjemmeadressen ca. 
3 uker etter bestilling.

Last ned pressemateriell.
Last ned pressemateriell på 
swoon.se/en/press/
Bildene er fotografert av Kristofer Johnsson 
med styling av Lotta Agaton.

Kontakt 
Lars Tobiasson, gründer og adm.dir. for Swoon 
AB. Telefon +46 70 30 502 30, lars@swoon.se
www.swoon.se

Fredrik Wallner, 
designer:
Det er kjempespennende å 
designe noe som siden skred-
dersys av kundene selv. Med 
unike detaljer som f.eks. servant 
i porselen, knopper i kobber, 
blandebatterier som matcher i 
farge og ben i massiv ask kan 
baderommet virkelig bli kun-
dens favorittrom. Dessuten har 
vi lagt til smarte funksjoner som 
skjulte oppbevaringsrom, skjulte 
innvendige skuffer og integrerte 
håndklehengere.           

Skuffer som kan 
dras helt ut med 
softstenging.

Smarte, skjulte 
rom for baderommets 
hemmeligheter.

Velg beslag! 
Kopper eller kork?

Blandebatteri i matt 
svart, krom eller hvitt.


