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Vedum fornyer prisbelønnet designklassiker
Nå fortsetter Vedum å utvikle serien Art. Nytt av året er at den prisbelønte designklassikeren
også får benstativ i farger.
- Bærekraftig design er kjernen i vår produktutvikling og designklassikere som Art kan alltid
fornyes, sier Niklas Efraimsson som er ansvarlig for Vedums produktutvikling.
For Vedum betyr bærekraftig design at foretaket utvikler produkter som kan brukes og som tåler både håndens og øyets slitasje og
alltid føles relevant, interessant og levende.
- Når det gjelder en serie som Art, er det åpenbart at den skal fortsette å utvikle seg. Nyheten i år er at benstativet leveres i farger.
Vi viser et trendy antrasittgrått benstativ i et strippet bad med en industriell følelse og rikelig med naturlig lys, sier Niklas Efraimsson.
I det nye miljøet er også diskrete grunne oppbevaringsskap som passer inn i rommet og gir valgfrihet med kombinasjonen av skjulte
og åpne hyller.
Siden lanseringen våren 2013, har Art vunnet flere priser, blant annet som første svenske baderomsmøbel den internasjonale ”red dot
design award” og serien har også fått mye oppmerksomhet både fra bransjen og almenheten.
- At Art er en serie fra Vedum merkes blandt annet i omsorgen for detaljene og den sterke møbelfølelsen. Det er en serie som kan
tåle å bli fornyet, akkurat som det skal være med en designklassiker, sier Niklas Efraimsson.

Tips
Funksjon og dekorasjon. Nytt speil med flyttbart forstørrelsesspeil . Innebygd LED - belysning i speilets overkant gir et bra lys
og lyskanten på sidene gjør speilet til baderommets midtpunkt.

I fokus
Levende designklassiker. Vedum fortsetter å utvikle sin
serie Art. Nyheten i år er at Art leveres med benstativ i
farger, her presentert i trendig antrasittgrått.

Velkommen til å laste ned høyoppløste bilder og pressemelding i PDF ovenfor. Du finner høyoppløste bilder på alle våre nyheter i vår
mediabank : www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad. For mer informasjon: Marianne Färlin, markedssjef i Vedum Kök & Bad,
+46 512 557 13, marianne.farlin@vedum.se
Vedum Kök & Bad utvikler, produserer, markedsfører og selger inredning for kjøkken, baderom og vaskerom. Firmaet ble grunnlagt i 1919
og er Sveriges største familieeide foretak i sin brasje med rundt 370 ansatte og en omsetning på cirka 560 millioner i 2015.
Hovedkontor og fabrikk ligger i Vedum, Vestergötland.

