
Swoon Single –smart 
lösning för små toaletter.

Nu finns den optimala badrumsmöbeln för små toaletter. För 
det allra minsta badrummet har svenska Swoon tagit fram en 
liten, yteffektiv badrumsmöbel som är 42 cm bred, och endast 
25 cm djup (mätt från handfatets bakkant till framkant).

”Tack vare det begränsade djupmåttet, så ryms skåpet även 
i det minsta badrummet, säger Swoons VD, Lars Tobiasson. 
Skåpet erbjuder dessutom överraskande mycket 
förvaringsutrymme, eftersom höjdmåttet är hela 70 cm.”

”Prova gärna att skräddarsy din version av 
Single i Swoons Digital Showroom, avslutar 
Lars Tobiasson, VD för Swoon.”
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Integrerade 
handdukshängare.
Tvättställsskåp levereras färdigmon-
terad med ett mycket tunt tvättställ 
(14 mm) i hårt och blankt porslin, 
och en mjukstängande dörr med s 
k soft-closingfunktion. Dessutom har 
skåpet två stycken integrerade(!) 
handdukshängare som är monte-
rade på båda sidorna av skåpets 
stomme. För att underlätta monte-
ring, så medföljer monteringsbeslag 
och justerbara upphängningsbeslag.

Skåpet finns i 
tre utföranden:
1. Single Side – med 
    en tunn falsad dörr.

2. Single Soft – med en mjukt
    rundad dörr och infräst grepp. 

3. Single Square – med en modern      
    version av en klassisk spegeldörr. 

Samtliga möbler finns i ett stort 
urval av färger, och man kan även 
välja mellan många beslag samt 
tvättställsblandare i olika färger.

”Jag har ritat en smart liten möbel 
i tre grundutföranden, som kunden 
kan kan anpassa själv med 12 
stycken utvalda färger och ett stort 
antal handtag och knoppar i allt 
från kork till koppar, säger Swoons 
Designer, Fredrik Wallner.”

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 070-3050230, lars@swoon.se, www.swoon.se

Om företaget: Swoon AB är ett helt nytt möbelföretag med lång erfarenhet. Grundare och VD, designer och möbelsnickerier har 
arbetat med badrum i Norden under många år. Swoon vill göra det enklare att köpa personliga möbler med smarta förvarings-
lösningar för badrummet, genom att sälja möblerna i e-butik med ett digitalt showroom, och leverera dem direkt hem till bostaden.

Single Square, Snow White och Single Side, Solitude.

Single Soft, Swedish Princess Cake.


