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Svenska All Hearts lanserar sammetsgalge 
Till Möbelmässan i februari och lagom till Alla Hjärtans Dag lanserar All Hearts 
en ny stil på hallinredning inkluderande  bland annat den nya galgen "CARE".  

Galgen talar samma formspråk som de övriga produkterna i serien – enkla, stilrena 
former med ett återkommande hjärta – som Charlotte Atuma Tobiasson tagit fram för 
att ge en mjuk och kärleksfull form till möblerna.  

Galgen CARE lanseras i tre färger, vitt, rött och svart, där den svarta är målad i 
gummilack vilket ger en sammetslenkänsla när man rör vid den. Naturligtvis finns ett 
glidskydd för att hindra att plaggen från att glida av galgen. 

Galgen är en av 15 nya produkter från All Hearts som kommer att lanseras under 
2011. I möbelserien finns bland annat spegel, skoställ och hatthylla. Produkterna är 
inte bara vackra utan även praktiska och fungerar i hemmets alla rum. 

-  All Hearts handlar om ett fint hantverk med gedigna produkter som är vackra 
och hållbara. Hjärtat står för glädje och kärlek för att i vardagen påminna om vad livet 
borde handla om. Man blir glad av att hitta ett hjärta bland den övriga inredningen. Jag 
vill att All Hearts produkter ska kännas som ett ”smycke” bland de övriga möblerna.  
säger Charlotte Atuma Tobiasson.   

FAKTA - Galgen CARE 

Mått (mm): L420, H270, B13 

Pris: SEK 115 för röda och vita, SEK 135 för den svarta i gummilack 

Del av överskottet från All Hearts verksamhet går till välgörande ändamål. 

 

Charlotte Atuma Tobiasson är uppvuxen i Nigeria med svensk 
mamma och nigeriansk pappa. Hon har varit verksam som jurist i 
Sverige i 15 år men alltid haft ett stort intresse för inredning och 
All Hearts är hennes första egna möbelkollektion.  

- Jag har alltid låtit mig inspireras av min omgivning. Idén till 
hjärtformen föddes för fem år sedan,  och jag är oerhört glad att nu 
kunna presentera All Hearts. 

All Hearts startade sin verksamhet under 2010. De första produkterna finns i butik från 

december 2010, och kommer ställas ut under möbelmässan i Älvsjö i februari 2011. 

 


