
Nyheter bad 2015

Trendig og moderne
Nå leveres Vedums baderomsserie Flow også i farger. I nedtonet grønt og betonggrått skapes et moderne baderom 

med en touch av industristil.

 – Trendig og samtidig tidløs på samme tid er typisk for oss, sier Niklas Efraimssom, ansvarlig for Vedums pro-

duktutvikling.
Baderomsserien Flow er en uttrykksfull serie med rene linjer og harmoniske proposjoner, formgitt for Vedum av Jesper Ståhl. En 

nyhet i år er at Flow, som allerede finnes  i hvit-eller sortmalt finèr og ask naturell, nå også leveres i farger.
– Våre lakkerte modeller er alltid meget populære og etterspurte. Av den grunn er det derfor naturlig for oss også å tilby Flow i 

farger, sier Vedums produktsjef Niklas Efraimsson.
Vedum presenterer nå et trendig baderom med en litt røff industriell stil med nedtonede grønne og betonggråe farger. Samtidig 

skaper servantens Top-Solid overflate og den innbydende sittedelen en behagelig hverdagsfølelse.
– Når Vedum snakker om moderne bad, betyr det en ren design, spesielle materialer og utvalgte farger. Sammen skaper det 

en stil som føles i samtiden, samtidig som den er tidløs. Målet med Vedums baderom er at man alltid skal kunne leve med dem 
lenge, sier Niklas Efraimsson.

I fokus
Nedtonet grønne og betonggrå 
farger ton i ton med en industriell 
følelse. Markedets bredeste ser-
vant og masse sitte - og oppbe-
varingsplass. 

Tips
Velg materiale som varer lenge, 
fargsett med farger du trives med 
og legg inn planer for god oppbe-
varingsplass i ditt nye baderom.

Fakta Flow 
Baderomsserien Flow er designet 
for Vedum av Jesper Ståhl. Ser-
vanten med Top-Solid overflate 
finnes i breddene 500, 750, 
1000, 1500 og 2000 mm. I 
breddene 750 og 1000 leve-
res også servanten i porselen. 
Flow finnes i askfinèr og hvit - el-
ler sortmalt finèr og fra og med 
2015 i lakkert MDF i hvitt eller 
farger.

Du er velkommen til å laste ned høyoppløste bilder og pressemeldinger i PDF ovenfor. Høyoppløste bilder finnes i vår mediabank: 
www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad.  
For ytterligere informasjon: Marianne Färlin, markedsssjef Vedum Kök & Bad, +46 512 557 13, marianne.farlin@vedum.se. 

Vedum Kök & Bad AB utvikler, produserer, markedsfører og selger innredning for kjøkken, baderom og vaskerom. 

Firmaet ble etablert i 1919 og er Sveriges største familieeide foretak i sin bransje med over 300 ansatte og en omset-

ning i 2014 på cirka 485 millioner kroner. Hovedkontor og fabrikk ligger i Vedum, Västergötland.


