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Tidlösa klassiker i valnöt med influenser från Asien 

Sweef kickar igång året med en ny exklusiv serie i solid amerikansk valnöt. Detta 
iögonfallande och trendiga material fortsätter att synas allt mer i våra hem och 
konkurrerar med både marmor och fanér. Den nya serien består bland annat av 
matbord, stolar och hallmöbler där varje pjäs är ett gediget hantverk. 

Likt ett bra vin som åldrats mognar också valnöt i färgen och blir med tiden både vackrare 
och något mörkare. Således får varje möbel en egen karaktär i både färg och patina där 
varje ådra är unik. Valnöt är ett mjukt träslag med vågig yta som blir tydligt på möblernas 
något böjda siluett. Den nya serien genomsyras av ett elegant och tidlöst hantverk som kan 
gå i generationer. 

Matbord och stolar i valnöt är något som funnits ett tag i Sweefs sortiment och har nu även 
utökats med fler modeller. Serien bjuder också på två pallar som passar lika bra i hallen som 
till matbordet. En annan nyhet är nättare hallmöbler bestående av hatt och skohylla med 
detaljer i återvunnet anilinskinn. Valnötsfamiljen är till skillnad från deras stora och djupa 
möbler något nättare. Möblerna har runda, mjuka och oregelbundna former med influenser 
från Asien. Den nya serien finns nu i lager och går att beställa på Sweefs hemsida. 
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Priser och specifikation 
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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 
 
Om Sweef: 

Sweef står för Swedish e-furniture och är en e-handel som öppnade i november 2011. Målet 
är genom en effektiv logistik och fokus på utvalda modeller kunna erbjuda kvalitetsmöbler till 
fantastiska priser. Sweef har visionen att sälja Sveriges skönaste möbler. Företagets 
showroom/kontor finns på Drottninggatan 75, Stockholm. 
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