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Tvättställsskåp och Benstativ: Swoon Stone, i kulör Seaweed. Bänkskiva: Carrara. Knopp: Dot, krom. 
Blandare: Essence, krom Spegel: Rund, large.

Nyhet! Swoon Stone

–Swoons mission är att förvandla badrum till finrum, säger 
Lars Tobiasson, VD för Swoon.

Badrumsmöblerna i den nya serien Swoon Stone är form-
givna av Fredrik Wallner med tvättställ från italienska 
Globo, design av Claesson Koivisto Rune. 

Swoon Stone finns i 10 stycken utvalda kulörer inklusive 
nya Seaweed green, Saddle brown och Seal grey. Man 
kan dock även välja sin helt egna favoritfärg, eftersom 
alla badrumsmöbler från Swoon finns i hela 1950 NCS-
kulörer.

En extra spännade nyhet med den nya serien är att även 
de ovanpåliggande porslinshandfaten finns i flera utval-
da, matchande kulörer. Förutom vita tvättställ i blank glans 
finns de även i sobert matt glans i kulörerna Petrolio/grön, 
Rugiada/grå och Nero opaco/svart.

Lägg dessutom till marmorbänkskivor i Carrara och Nero 
Marquina, benstativ i valfri färg, mängder av handtag & 
knoppar och tvättställsblandare i olika färger, samt nya 
speglar i olika geometriska former, så inser man snart att 
nya serien Swoon Stone erbjuder nästan obegränsade 
kombinationsmöjligheter och valfrihet.

Swoon lanserar under september ännu en ny serie badrumsmöbler 
som gör det möjligt för alla att skapa en personlig stil i badrummet,

precis som i resten av hemmet  

Nya Swoon Stone Tvättställsskåp med 
ovanpåliggande handfat och marmorskiva Nero Marquina.

Om företaget: Swoon är ett nytt företag med lång erfarenhet av badrum i Norden. Swoon vill göra det enklare för alla att köpa 
personliga badrumsmöbler med smarta förvaringslösningar. Skräddarsy möblerna online och få badrumsinredningen direkt till 
hemmet från fabriken i Småland, färdigmonterat och klart.

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