
Stockholmsbaserade Swoon lanserades för ett år sedan för att göra 
det enklare för alla som vill skapa en egen personlig stil i badrummet, 
precis som i resten av hemmet. Swoon vill göra badrum till finrum!

På swoon.se kan man därför själv skräddarsy sina möbler för badrum-
met. Man väljer mellan fyra olika möbelserier, kombinerar färger och 
tillbehör online, trycker på ”beställ” och får de specialtillverkade möb-
lerna levererade direkt hem till sin bostad, fraktfritt.

Swoon firar nu sitt 1-års jubileum med ett fint erbjudande som gäller till 
och med 30 april. Vid köp av ett tvättställsskåp får man köpa en valfri 
tvättställsblandare från Tapwell till halva priset!

”Vi vill fira ett framgångsrikt första år med ett fint erbjudande på tvätt-
ställsblandare från trendiga Tapwell” säger Lars Tobiasson, VD för 
Swoon AB.

Välj mellan tvättställskranar i krom, vit, matt svart, borstad koppar eller 
polerad mässing och matcha gärna med ben, handtag och knoppar 
i samma färg.

 Swoon firar 
1-års jubileum!

Populära kulören Shades of 
Emerald. Och tvättställsblan-
daren Evo i polerad mässing. 

Ladda ned 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
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Tvättställsblandare Ringo 
i matt svart. Matcha gärna till 
tvättställsskåp i svart ask och 
med beslag i samma färg.

Lingonröda September 
Lingonberries och blandaren 
Birillo i borstad koppar. 

Swoons badrumsmöbler finns 
förutom i vit och svart ask 
som är lagervara, även i 12 
speciellt utvalda färger. 
Alla möbler går även att 
beställa i valfri NCS-kulör.

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


