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Nya Free – enkel anpassa när livet förändras
Vedums nya badrumsserie Free har en smart konstruktion som gör den enkel att tillgänglighetsanpassa för till exempel rullstolsburna eller äldre.
– Vi vill erbjuda lösningar som människor kan leva med länge och anpassa när deras livsförutsättningar ändras, säger
Marianne Färlin.
Utgångspunkten för Free var att samla Vedums alla värden i en enda serie. Förutom designen handlar det om materialval, kvalitet i produktionsprocessen och att erbjuda gott om alternativ.
– Med Free har man ett val, men massor av möjligheter. Det är en serie som är lätt att tycka om och använda, och som svarar mot en samtida
längtan efter enkelhet och användbarhet, säger Marianne Färlin.
En viktig aspekt är att underskåpen i bredderna 615 och 915 mm är tillgänglighetsanpassade. Genom att bultmontera tvättställen kan underskåpen tas bort utan att vattnet kopplas bort. Tvättställen är dessutom glaserade på undersidan för att vara snygga att se på även utan underskåpet.
Free är därför ett bra val för rullstolsburna men också i samband med specialboenden för seniorer. För många äldre är det till exempel skönt att
kunna sitta ner på en pall framför tvättstället, vilket är svårt med ett underskåp.
– Vi får allt oftare frågor om olika möjligheter att anpassa vår inredning och vill möta det behovet med Free. Serien är bra överallt där man vill öka
möjligheterna att bo kvar även när livet förändras. Ett exempel på hur vi alltid tänker lite längre, säger Marianne Färlin.

Fakta Free
Free är en serie med tvättställ i porslin formgivet av
Jesper Ståhl. Free finns
i bredderna 415, 615
och 915 mm. Underskåp
i bredderna 615 och
915 mm är tillgänglighetsanpassade. Genom att
bultmontera
tvättställen
kan underskåpen tas bort
utan att vattnet kopplas
bort.

I fokus
Vedums badrumsserie Free är flexibel och ger många valmöjligheter.
Tidlösa material och färger bidrar
till långsiktig trivsel.

Tips
Ökar möjligheterna att bo kvar
när livet förändras. Underskåpen i
bredderna 615 och 915 mm är
enkla att tillgänglighetsanpassa.
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