
Premiär för Swoon 
– möbler som förvandlar 
badrum till finrum.
Svenska Swoon lanserar ett helt nytt koncept inom badrumsinred-
ning. De helt nya möbelserierna är ritade av Fredrik Wallner och 
öppnar helt nya möjligheter att skräddarsy inredningen i badrum-
met. Köparen kombinerar själv färger, material och tillbehör direkt 
på webben, trycker på ”beställ” och får den specialtillverkade 
inredningen levererad hem till dörren.

Så här säger Lars Tobiasson, VD för Swoon: –Vi ville göra något 
helt nytt. Jag har jobbat länge med badrum och vet att kunderna 
är lite trötta på standardinredningar. Med Swoon kan alla skapa 
en egen, personlig stil i badrummet, precis som i resten av hemmet.
Vi vill förvandla badrum till finrum!

Fakta om Swoon

Webbadress: www.swoon.se
Leveranstid: Standardkulörer vit och svart ask ca 1-2 veckor. Valfri kulör ca 5 veckor.
Färger: Finns i säsongens färger utvalda av Swoon, eller valfri NCS–kulör.
Knoppar & handtag: t ex vit porslin, borstad koppar och kork. 
Ben: T ex benstativ i vit- eller svartlackat och benbockar i massiv ask.
Tvättställ: Tunna möbeltvättställ i porslin.
Blandare: Krom, vitt och mattsvart. 
Design: Fredrik Wallner.
Tillverkningsland: Sverige och Finland.
Kommande lanseringar: Finland.

Om företaget: Swoon AB är ett helt nytt möbelföretag med stor erfarenhet. 
Grundare och VD, designer och snickerier har arbetat med badrum under 
många år. Swoon vill göra det enklare att köpa personliga möbler med smarta 
förvaringslösningar för badrummet, genom att sälja möblerna i e-butik med ett digitalt 
showroom, och leverera dem direkt hem till kunderna.
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Skräddarsy din badrums- 
inredning på webben.
Med Swoon är det enkelt att göra något 
unikt. Utgå från någon av de fyra grundse-
rierna, ”pimpa” sedan som du vill genom att 
välja din helt egna kombination av färger, 
knoppar, handtag och ben.

Butiken öppnar 17 mars!
Premiären för Swoon är noga förberedd. 
Produktionen är testkörd och startklar. Det 
digitala showroomet och e-butiken öppnar 
17 mars. Adressen är www.swoon.se

Tillverkas i Norden.
Swoon tillverkas i Sverige och Finland, av 
mycket erfarna möbelsnickerier. Det ger hög 
kvalitet och kortare leveranstider.

De färdigmonterade möblerna i standard
kulörer levereras hem till dörren 1–2 veckor 
efter beställning.

Ladda ned pressmaterial.
Ladda ner pressmaterial på swoon.se/press. 
Bilderna är fotograferade av Kristofer
Johnsson med styling av Lotta Agaton. 

Kontakt
Lars Tobiasson, VD för Swoon AB. 
Telefon 070-30 502 30, 
lars@swoon.se, 
www.swoon.se

Fredrik Wallner, 
formgivare:  
–Det är superspännande att 
designa något som sedan ska 
skräddarsys av kunden själv. 
Med unika detaljer som tunna 
tvättställ i porslin, knoppar i 
koppar och benbockar i massiv 
ask kan badrummet verkligen 
bli finrum. Dessutom har jag 
lagt till nytänkande praktiska 
saker som lönnfack och dolda 
innerlådor.                 

Alla lådor är i 
askutförande, har 
fullt utdrag och 
mjukstängning.

Fiffigt lönnfack 
för badrummets 
hemligheter.

Välj beslag! 
Det finns t ex 
knoppar i koppar, 
kork och porslin.

Swoons
tvättställsblandare 
Ringo finns i matt svart, 
krom och vitt.

Swoon Side, Sweet Rhubarb. Med knopp Cork av Jasper Morrison.


