Nyheter bad 2015

Lyst og funksjonelt
Personlig design. Harmoniske proporsjoner og gjennomtenkte funksjoner. Det er egenskaper som har gjort Flow til en
moderne klassiker.
- I år utøker og fornyer vi serien ytterligere, blandt annet ved å at den kommer i farger, sier Niklas Efraimsson, ansvarlig for Vedums produktutvikling.
Baderomsserien Flow er en uttrykksfull serie med rene linjer og harmoniske proporsjoner, formgitt for Vedum av Jesper Ståhl. Serien ble lansert i
2009 og har siden den gang blitt fornyet og utviklet med flere størrelser, nye materialer og farger.
En nyhet i 2015 er at Flow, som tidligere bare ble levert i hvit-eller sortmalt finèr eller askifnèr, nå også kommer i farger.
- Våre ambisjon er at våre kunder alltid skal finne det de søker hos oss, uansett hvordan de bor eller hvilken stil de synes om. Flow er tidløs og
alltid aktuell, akkurat som en klassiker skal være, sier Niklas Efraimsson.
Her har Vedum valgt å arbeide med hvitt i kombinasjon med duse pastellfarger som også taes opp i det klassiske mønstrede gulvet. Maksimalt
med oppbevaringsplass i høyskapet, servantskap og speilskap gjør at hele familien får plass til sine saker.

I fokus
Hvit basis med mønstret gulv.
Kombinert med Flow 1010 mm
porselensservant med hvite, slette
fronter i malt MDF.

Tips
Velg materialet i servanten som
du liker best. Flow leveres både
i porselen (bildet) og i det steinlignende materialet Top Solid.

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