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Se mer 
av köken!

Scanna QR-koden och 
se filmerna och mer av 
köken eller gå in på
www.vedum.se/kok2014

 Fyra kök. Fyra personligheter.
INSpIRATION OCH IDéER TILL DITT KÖK



Varför Vedum? 
Därför att vi på Vedum försöker tänka längre i allt vi gör. Något som märks i allt från kvaliteten 
på design, material och lösningar till hur du blir bemött av oss som kund, samarbetspartner 
eller kollega. 

Därför att vi har marknadens bredaste och mest kompletta sortiment för kök, badrum och 
tvättstuga, mycket tack vare att våra produkter utvecklas och tillverkas på plats i Vedum. 

Och därför att vi gör processen så enkel och överblickbar som möjligt för dig, till exempel 
genom att hjälpa till med planeringen av ditt nya kök och erbjuda pålitliga rutiner för leverans. 

Vi vet att det är många saker som ska fungera när du ska skaffa nytt kök – och att du har 
massor av frågor som kräver svar. Genom att ha kontroll på hela processen är Vedum ett 
personligt och tryggt val.

Allt det här gör att vi i dag är Sveriges största familjeägda köks- och badrumsföretag med 
över 90 års erfarenhet. Därför Vedum.   

Välkommen!



Fyra kök. 
Fyra personligheter.
Ett Vedumkök är alltid ett Vedumkök, samtidigt som det är ditt högst personliga kök. En paradox? Inte 
alls, bara det naturliga resultatet av vårt sätt att tänka. Vårt breda och flexibla sortiment gör att du 
alltid kan skapa ett kök som passar just dig. Med samma Vedumkvalitet som alla våra kök. I år har 
vi bett fyra personligheter tipsa om var sitt kök som speglar deras sätt att leva – inredningsarkitekten, 
designern, stylisten och kocken. Läs, lyssna och se mer på www.vedum.se. Vilken är din personlighet? 
Och hur ser ditt Vedumkök ut? 



Mitt personliga 
Vedumkök
STyLIST SOFIE LAwETT 

”För mig är det viktigt att få utrymme för min smak, min stil och mitt sätt att leva. Jag gillar att utgå 
från en vit bas och sedan lägga till saker. Inte bara sådant som har en funktion i köket, utan det 
kan också vara tavlor, ljusstakar och textilier. En styrka med Vedum är att det finns så många olika 
valmöjligheter. Det viktigaste är att prova sig fram, och till exempel blanda gammalt och nytt. Det 
ger ofta en skön hemkänsla.”

Gå IN på www.VEDUM.SE OCH SKApA DITT EGET KÖK.

Se mer 
av köken!

Scanna QR-koden och 
se filmerna och mer av 
köken eller gå in på
www.vedum.se/kok2014

Kock Carl Almgren
Carl Almgren har bland annat vunnit VM-guld med Svenska militära 
kocklandslaget och driver CalleKock. Hans personliga Vedumkök är 
utformat för att göra matlagningen enkel och rolig.  

Designer Jesper Ståhl 
Jesper Ståhl är utbildad vid Royal College of Art i London och driver 
Jesper Design. Till sitt personliga Vedumkök har han valt gedigna 
material och inredning med omsorgsfullt utformade detaljer. 

Arkitekt Maria Öhrnell
Maria Öhrnell är inredningsarkitekt verksam i den egna byrån 
Arkoform. Hon vill se mer färg i svenska hem och har i sitt personliga 
Vedumkök frossat i vårt breda utbud av kulörer. 

Stylist Sofie Lawett
Sofie Lawett arbetar med uppdrag för bland annat tidningar, reklam-
byråer och ledande varumärken. Hon gillar att Vedums kök ger 
henne möjlighet att skapa en miljö som speglar hennes personlighet.  

Scanna QR-koden och se 
filmen med Carl eller gå in 
på www.vedum.se/kok2014

Scanna QR-koden och se 
filmen med Jesper eller gå in 
på www.vedum.se/kok2014

Scanna QR-koden och se 
filmen med Maria eller gå in 
på www.vedum.se/kok2014

Scanna QR-koden och se 
filmen med Sofie eller gå in 
på www.vedum.se/kok2014



1. Känsla för detaljer. Överfanerade kanter 
ger Liv-luckan en exklusiv känsla. Liv i ek 
med integrerad grepplist är snygg och 
tidlös.

2. Rätt utrustning. Avfallssortering Cube Smart 
för 282 mm höga lådor. Ett bra alternativ till 
traditionell avfallssortering i diskbänkskåp.

3. Helt i vitt. Grepplist i vitmålad aluminium 
finns nu till Annika-luckan. Stilrent och 
enhetligt. 

4. Designerns val. Naturliga material som sten 
ger köket en praktisk och gedigen känsla.
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5. Matlagning i centrum. Praktisk skärbräda för dig 
som vill ha lite extra arbetsyta i köket.

6. Titt ut. Ett dekorativt vitrinskåp som Nova vitrin är  
en fin detalj i köket.

7. Våga välja färg. Välj din favoritfärg eller någon  
av våra många utvalda standardfärger.

8. Härlig känsla. En hårdvaxad bänkskiva i 
vitpigmenterad ask. 
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Nyhet 2014!

Nyhet 2014!

Nyhet 2014!



LUCKMODELL Alice varmgrå. 
HANDTAG Knopp 31131. 
BÄNKSKIVA Massiv ask med brunkärna,  
vitpigmenterad och hårdvaxad. 
BLANDARE CLASSIC 181 
VITVAROR Electrolux. 
GOLV Grålaserat trägolv.   
VÄGGAR NCS S 2502-Y.



LUCKMODELL Liv ek med grepplist. 
BÄNKSKIVA Natursten Nero Angola. 
BLANDARE ROUND T 984. 
VITVAROR Electrolux. 
GOLV Grålaserat trägolv.   
VÄGGAR NCS S 3005-Y20R.



LUCKMODELL Maja i gula toner. 
HANDTAG Push-funktion. 
BÄNKSKIVA Heltäckande diskbänk. 
BLANDARE ROUND T 184. 
VITVAROR Electrolux. 
GOLV Grålaserat trägolv.   
VÄGGAR NCS S 1000-N.



LUCKMODELL Annika vit/Nova vitrin vit. 
HANDTAG Vit grepplist i aluminium. 
BÄNKSKIVA W450D vit. 
BLANDARE EVO 185. 
VITVAROR Electrolux. 
GOLV Grålaserat trägolv.   
VÄGGAR NCS S 0500-N.



Vedums köksprocess steg för steg

INSpIRATION
Innan de praktiska frågorna kommer är det bra att låta sig inspireras av alla möjligheter. Det här är din 
chans att samla på dig kunskap om hur andra gjort och få idéer om vad du kan göra i ditt eget kök. 
Bläddra i vår kökskatalog och besök www.vedum.se. Där kan du se inspirerande miljöer och använda 
funktionen Skapa ditt eget kök. Med den testar du olika kombinationer av luckor, bänkar, handtag, 
kakel och golv och får samtidigt information om prisnivåer. Du är också välkommen in i våra egna 
utställningar i Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala och Vedum. Där finns uppbyggda miljöer som 
ger dig en bra uppfattning av hur våra produkter kan se ut på plats i ditt hem.

FÖRBEREDELSER
Börja med att boka en tid för köksrådgivning i någon av våra utställningar. Innan det första mötet 
behöver du fundera igenom vad som är bra och mindre bra i ditt nuvarande kök och hur du vill att ditt 
nya kök ska fungera. Du behöver också ta med dig en skiss på alla mått på ditt kök, särskilt viktigt är 
det med väggarnas höjd och bredd. Markera också var fönster, dörrar, avlopp och ventilation sitter. 
Komplettera med avstånd mellan fönster och golv, och mellan fönster och hörn. Ju fler exakta mått du 
tar, desto mer exakt ritning kan vi göra. 

pLANERING
En av våra erfarna köksinredare tar tillsammans med dig fram en tredimensionell bild av det nya köket 
tillsammans med ett prisförslag. Det gör att du ser hur köket kommer att se ut när det är färdigt, och att 
vi enkelt kan prova olika idéer.

FÖRSLAG
Så snart som möjligt efter besöket återkommer vi till dig med den tredimensionella bilden av köket och 
en offert på produkter. Vi kan också ge dig tips på bra hantverkare som hjälper dig med köksbytet. 
Du får ett fast pris och betalar enbart för det du väljer att köpa av oss. Vid behov kommer vi hem till 
dig för kontrollmätning av köket.

KÖp
När vi kommit överens om förslaget upprättar vi ett köpeavtal och gör en tidsplan för leverans.
Vi samordnar naturligtvis leveransen med förberedelsearbetet i köket. Välj det betalningsalternativ som 
passar dig bäst. Tala med våra köksinredare för mer information om finansiering och villkor.

LEVERANS
Den dag vi bestämt för leverans är din inredning monterad och klar för uppsättning. Du får alltid exakt 
information om när din leverans kommer.

UppSÄTTNING
Vi kan också hjälpa till att sätta upp ditt kök på plats, om du tycker att det känns tryggare än att göra 
det på egen hand. Arbetet sköts av våra noggrant utvalda samarbetspartners.

15 åRS FUNKTIONSGARANTI
Det är viktigt för oss att ditt nya kök motsvarar dina förväntningar. Har du frågor och synpunkter är du 
förstås välkommen att höra av dig också efter ditt köp. Du har alltid 15 års funktionsgaranti på skåps-
stommar, lådor och gångjärn. Det kan vara tryggt för dig att veta att vårt viktigaste mått på kvalitet är 
nöjda kunder.

KOMpLETTERING 
I vår webbshop är det enkelt att komplettera ditt kök, badrum, tvättstuga och garderober med tillbehör.

wEBBSHOp
Beställ snabbt och 
enkelt tillbehör till 
kök, bad, tvättstuga 
och garderober på

www.vedum.se

Du får hjälp av våra köksinredare
För att ditt kök ska bli så trivsamt och praktiskt som möjligt är det viktigt att lägga tid och kraft på att planera det. Vill du ha ett linjärt kök 
eller ett L-format kök? Ska vitvarorna placeras på traditionellt vis eller vill du ha en funktionsvägg med kyl, frys, ugnar och kaffemaskin? I våra 
utställningar svarar Vedums erfarna köksinredare på frågor och tar fram olika förslag på kök. Ju bättre förberedd du är, desto enklare är det 
att göra en bra ritning. Inte minst viktigt är det med alla mått, och att du funderar på vilken stil som passar din smak och din personlighet bäst, 
förstås. På www.vedum.se kan du använda vårt inspirationsverktyg för att skapa ditt eget kök och få en uppfattning om priset. 

SKApA DITT 
EGET KÖK!

Hitta din stil på 
www.vedum.se



Ingen köksö är den andra lik
Köksön är en fantastisk uppfinning som går att variera på alla möjliga och omöjliga sätt. Den kan ersätta den vanliga 
matplatsen i köket och vara en naturlig samlingspunkt för familj och vänner. Den kan också vara en extra arbets- och 
avställningsyta – eller kompletteras med spishäll och disklåda. Du kan förstås välja olika bredder, längder, höjder och 
utseende på din köksö. Allt efter behov, önskemål och smak. Kort sagt – ingen köksö behöver vara den andra lik. 

TÄNKVÄRT OM KÖKSÖAR

 – Avståndet mellan ön och övriga skåp bör vara 1100–1300 mm. 
 – Vill du sitta vid ön rekommenderar vi ett överhäng på ca 300 mm och att bredden per sittplats är ca 600 mm. 
 – Kontrollera att det går att dra fram fläktkanal, el och avlopp om du vill ha häll och vatten i ön. 
 – Placera gärna en utslagsvask i nära anslutning till hällen för att minimera skållningsskador.
 – En köksö på hjul utan spis och vatten är en flexibel arbetsyta och kan rullas undan när det behövs. 
 – Variera höjder och bredder efter dina behov. Det går att kombinera både bänkskåp och väggskåp. 
 – Montera en dekorsida eller bänkskiva under skåpen om köksön ska ha hjul eller synliga ben. 



Varför är kök från Vedum så personliga? 
Därför att det breda och flexibla sortimentet gör att du alltid kan skapa ett kök som passar just dig. I år har 
Vedum bett fyra personligheter att tipsa om varsitt kök som speglar deras stil och sätt att leva – inrednings-
arkitekten, designern, stylisten och kocken. Inspireras av nya kökskatalogen ”Köksinredningar 2014” och 
se mer av våra kök på www.vedum.se.

Högupplösta bilder och pressreleaser finns på www.vedum.se. 
För mer information kontakta Marianne Färlin, marknadschef Vedum Kök och Bad, 0512-557 13, marianne.farlin@vedum.se.

Vedum Kök & Bad utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inredning för kök, badrum och tvättstuga. Bolaget grundades 1919 
och är Sveriges största familjeägda företag i sin bransch med cirka 275 anställda och en omsättning 2012 på drygt 400 miljoner 
kronor. Huvudkontor och fabrik ligger i Vedum, Västergötland. 


