
Stockholmsbaserade Swoon vill ge alla möjligheten att skapa en 
egen personlig stil i badrummet, precis som i resten av hemmet. 
Swoon vill göra badrum till finrum!

På swoon.se kan man själv skräddarsy sina möbler för badrummet. 
Man väljer mellan fyra olika möbelserier, kombinerar färger och tillbe-
hör online, trycker på ”beställ” och får de specialtillverkade möblerna 
levererade direkt hem till sin bostad. 

Nu utökar Swoon det breda kulörutbudet i sitt Digital Showroom med 
två nya favoritfärger för hösten/vintern 2014-2015. ”September Lingon-
berries” och ”Shades Of Emerald”.

”Om man kontaktar vår kundservice kan man till och med få en möbel 
från Swoon i sin favoritfärg, dvs. i en valfri NCS-kulör. Alla har en favo-
ritfärg, och vi har alla!” säger Lars Tobiasson, VD för Swoon.

Om företaget: Swoon AB är ett nytt möbelföretag med lång erfarenhet. Grundare och VD, designer och möbelsnickerier har ar-
betat med badrum i Norden över 15 år. Swoon vill göra det enklare att köpa personliga möbler med smarta förvarings- lösningar 
för badrummet, genom att sälja möbler som kan skräddarsys online och sedan leverera dem direkt hem till bostaden.

Hösten och vinterns badrums-
möbeltrender från Swoon.

Infräst grepp i mässing. 
Den mjukt rundade möbelse-
rien Swoon Soft har lådfron-
ter med integrerade grepp. 
Nu kan man även matcha 
den nya tvättställsblandaren i 
polerad mässing med ett inte-
grerat grepp i samma färg.

Grön är skönt.
Swoons nya
Shades Of Emerald och 
polerad mässing i en skön 
kombo. 

Ladda ned pressmaterial på swoon.se/press/ Bilderna är fotografera-
de av Kristofer Johnsson med styling av Lotta Agaton. 

Kontakt: Lars Tobiasson, VD för Swoon AB. Telefon 070-3050230. 
lars@swoon.se, www.swoon.se
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Blandare och knoppar
i koppar.
Swoon Side Tvättställsskåp är 
en badrumsmöbel med tunna 
lådfronter och tunt tvättställ i 
porslin. Här med matchande 
tvättställsblandare och knop-
par i borstad koppar.

Red Alert.
Swoon har tillsammans med 
designer Fredrik Wallner tagit 
fram nya färger inför höst- och 
vintersäsongen 2014/15. 
Koppar, men även mässing, 
passar perfekt tillsammans 
med nya September Lingon-
berries.


