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Årets väggdekoration är här 
 
Kantiga art deco former, smal siluett med en industriell touch utmärker Sweefs nya 
väggdekoration Valrossen. Hyllsystemet hyllar den personliga stilen genom dess 
mångsidiga utseende och valmöjligheter. Hyllplanen och hyllbärarna kommer i tre 
olika färger och kan friskt kombineras utefter egna önskemål, där endast fantasin 
sätter gränser. 
 
Valrossen Hyllplan är gjorda i genomfärgad HDF och finns att beställa i färgerna grå, röd och 
svart. Färgerna har olika ytbehandlingar för att få fram rätt önskat utseende för varje färg. 
Rött och svart hyllplan har en lackad yta och den grå har en oljad för att få till en rustik 
betongkänsla. Fördelen med HDF i jämförelse med Fanér är flera. Repor och andra defekter 
som uppstår vid daglig användning syns tydligare på Fanér och går heller inte att slipa ner. 
HDF kan slipas , oljas och lackas om då materialet är genomfärgat med samma färg. 
 
Hyllbärarna är gjorda i solid stål och går att få pulverlackerade eller pläterade i mässing. 
Fördelen med stål i jämförelse med mässing är att det både är tjockare och mer robust vilket 
är avgörande egenskaper för ett stabilt hyllsystem. Sweef har ändå velat få in den lyxiga 
känslan av mässing och har därför pläterat en av gavlarna. Den borstade mässingen blir en 
fin kontrast till de matta hyllplanen som med fördel kan hängas i flera olika höjder för att 
skapa ett intressant uttryck. Häng dem i sovrummet, i hallen eller varför inte skapa en hel 
vägg för böckerna att stå ståtligt i. 
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Priser: 
Valrossen hyllplan : 80x20 cm - 500 :- st 
Valrossen hyllplan : 153x20 cm - 800 :- /st 
Valrossen hyllbärare 2 pack : 500 :- 
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Kom ihåg att ange Sweef.se om ni använder någon information eller bilder, tack! 

 
För ytterligare information, bilder eller hjälp med produktlån vänligen kontakta: 
Nevena Hamilton, PR Sweef 
070  95 00 773 
nevena@sweef.se 


