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Stockholm Line finns i tre modeller ; Green Line för klädförvaring i hallen eller sovrummet. Red Line med klassiska 
hyllor för praktisk förvaring. Blue Line för din platt-tv ger smart förvaring bakom skärmen och möjlighet att välja 
moduler nedtill för blu-ray/dvd eller annat. Alla modeller kan användas som rumsavdelare. 

De olika komponenterna – pelare, moduler och sidostycken – finns i olika material och färger vilket möjliggör 
skräddarsydda lösningar. Pelare finns i svart och vitt, hyllplan i ask i vitt eller svart och sidostycken i ask, mässing, 
plexiglas och i svart eller vit lackerad metall.

Prisexempel: Green Line från 9 000, Red Line från 14 000 kr, Blue Line från 7 000 kr. För mer information, högupp-
lösta bilder eller utlån av produkter till fotografering, kontakta TRES PR. 
För inloggning till bildbank, mejla info@trespr.se

Om företaget
Resize Design grundades 2011 av Viktor Lindbäck, född 1991. I samband med en flytt sökte han men fann inga bra 
förvaringsmöbler som uppfyllde hans behov och krav på kvalitet. Trött på spånskivor och alla fula märken fastskruvade 
möbler lämnar efter sig började han skissa på en egen design tillsammans med sin farfar som är ingenjör. 2010 vann 
Viktor pris för bästa innovation på mässan Ung Företagsamhet. Sedan dess har utvecklingen av ett komplett förvarings-
system fortsatt och idag finns Stockholm Line i tre olika modeller. Möblerna från Resize Design tillverkas på snickeriet 
SSC Wiklunds i Skellefteå där stor hänsyn tas till miljö, kvalitet, personal och en betydande del av arbetet sker för hand. 

Stockholm Line från Resize Design – 
från skogen i norr till det moderna urbana hemmet

Nu lanseras det innovativa förvaringssystemet Stockholm Line 
från Resize Design. Drygt 60 år efter Stringhyllans genombrott, 
och miljontals skruvhål senare, kommer den superflexibla, 
eleganta, och funktionella förvaringsmöbeln som inte lämnar fula 
märken efter sig när du flyttar eller vill möblera om.

Stockholm Line är ett system med svävande moduler som fästs på 
en pelare. Pelaren får sin bärkraft genom att den spänns mellan tak 
och golv och inga skruvar eller annan fästanordning behövs. 

– Stockholm Line är en öppen och personlig möbel där du kan visa 
upp vem du är som individ. En möbel som ska kunna följa med dig 
från barnrummet till första egna hemmet och vidare genom livet, 
säger Viktor Lindbäck som designat förvaringssystemet som äger 
alla egenskaper för att kunna bli en framtida klassiker. 

I Stockholm Line från Resize Design förenas unik design, ingenjörs-
konst, högkvalitativa material och gediget hantverk. Resultatet är 
ett mångsidigt förvaringssystem för det moderna, urbana hemmet 
som ställer höga krav på funktionalitet och kvalitet.


