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Soffan som får en att haja till en extra gång 
 
Fluffiga, grandiosa dunsoffor där more is more är något av Sweefs specialitet och 
signum. Att designa en soffa utan dun där både estetik och komfort går hand i hand 
har dock länge varit på tapeten. Idén har nu realiserats och resultatet är en flexibel, 
skön och modern modulsoffa vid namn Hajen. 
 
Årets stora möbelnyhet hos Sweef är en modulsoffa i det tryckavlastande och formbara 
materialet Lazy Foam. Materialet togs under 70-talet fram av NASA för att förbättra komfort 
för deras piloter samt fungera som stötdämpare i händelse av en krasch. Dessa livräddande 
egenskaper är kanske inte primära för en soffa men spelar roll för komfort. Den 
tryckavlastande stoppningen formar sig nämligen naturligt efter kroppen och håller samtidigt 
formen utan att säcka ihop.  
 
- Materialets fördelar är många och passar utmärkt för vår modulsoffa då komforten måste 
hålla hög standard även utan dun. Hajen är ett bra alternativ till den som föredrar stram 
elegans utan puff-behov men som ändå vill ha en soffa som är skön att sjunka ner i, säger 
produktutvecklare Emma Ungewitter. 
 
Hajen har ett stramt och kaxigt uttryck, likt rovdjuret den är döpt efter. Modulsoffan består i 
regel av fem byggbara moduler som även går att ha fristående. Hajen är ett dunfritt alternativ 
till Sweets populära modulsoffa Mammuten och funkar lika bra för dunallergiker som för de 
som önskar en dunfri stoppning. Modulerna går att beställa i slitstark italiensk 
polyestersammet, samt fler tyger på förfrågan. Flexibiliteten gör den till en kandidat för både 
mindre och mer överflödiga utrymmen där petit enkelt förvandlas till grandios.  
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Priser och specifikation 
 
1-sits 90 cm : 5.500 :- 
1,5-sits 120 cm : 7.000 :- 
Vänster avslut : 7.500 :- 
Höger avslut : 7.500 :- 
Hörndel rund : 12.000 :- 
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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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