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Design by VarUnik slår upp portarna 

 

VarUnik är ett nytänkande designföretag som erbjuder färgstark och smakfull heminredning och 

som lanserar sin egen designlinje under våren 2012. Sortiment omfattar kuddar, plädar och 
överkast. 

 
 

Kollektionen från VarUnik möjliggörs av samarbetsavtal med styling och inredningsföretaget 

Clerum Styling AB och importagenten Cornermountain AB och lanseras i samband med Nordens 

största fackmässa för design och inredning; Formex den 19-22 januari i år. Sortimentet har 

tagits fram i samverkan med leverantörer i Europa och Asien och kommer därefter att erbjudas 

till inrednings och livsstilsbutiker runt om i Sverige. 

Vi har hämtat inspiration från modevärlden genom färgrika textilier och detaljer såsom fjädrar 

och fransar och vill på så sätt få våra kunder att tänka i nya banor, säger VarUniks vd Sofia Stahl. 

Många har hem och inredning som intresse och inspireras av bloggare, tv och 

inredningsmagasin. Man vill förändra sitt hem regelbundet och söker annat än bara de största 

varuhusens utbud för att göra det personligt. Vi vill att våra hem ska spegla vår livsstil samtidigt 

det inte får kosta för mycket, vilket vi har tagit fasta på i framtagande av VarUniks första 

kollektion fortsätter hon. Mode och inredning flätas samman vilket är en allt mer tilltagande 

trend.  

VarUnik har en bakgrund inom heminredning och utgjorde tidigare en plattform för ny 

formgivning genom webbutiken varunik.se. Företaget startades 2009 med syftet att erbjuda 

unik design från nya designers till en huvudsakligen kvinnlig målgrupp. VarUnik.se var ofta den 

enda försäljningskanalen på nätet eller en utav få butiker för det sortimentet av textilier, 

dekorationsföremål och accessoarer, fram till och med omstöpningen av verksamheten hösten 

2011.  

För ytterligare information rörande VarUnik vänligen kontakta vd, Sofia Stahl via e-mail: 

sofia.stahl@varunik.se alternativt mobil: 0760 930 676. Besök oss gärna på mässan i monter 

A12:40 eller vår hemsida www.varunik.se.  
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