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Alltid en Free för dig
Ett badrum, flera stilar. Vedum fortsätter att utveckla serien Free med nya luckan och materialet
Light Wood, samt ett grundare tvättställ.
– Oavsett vem du är, så finns det alltid en Free som passar dig, säger Niklas Efraimsson,
ansvarig för Vedums produktutveckling.
Ett badrum med naturlig träkänsla och stilrena svala kulörer. Ett enkelt badrum i vitt kryddat med detaljer i mässing. Eller ett badrum
där färg och form får ta plats. Oavsett vilken stil man gillar, finns det alltid en Free som passar.
– Tanken med vår serie Free är att det ska vara lätt att välja olika material och uttryck, allt för att människor ska kunna skapa ett
personligt badrum i en stil som de gillar, säger Niklas Efraimsson.
Nytt för i år är luckan och materialet Light Wood som är inspirerad av drivved och har en yta med en lite sträv struktur. En annan
nyhet är Free Compact – en grundare variant av seriens tvättställ i bredd 615 mm.
– Bakgrunden är att Free är oerhört populär och att våra kunder nu har efterfrågat en variant som är anpassad för lite mindre
badrum. Syftet med alla våra nyheter i serien är att det alltid ska finnas en Free som passar dig, säger Niklas Efraimsson.

I fokus
Naturligt. Nytt för i år är luckan
och materialet Light Wood som är
inspirerad av drivved och har en tålig
melaminyta med en lite sträv struktur
och ett mjukt, varmt träuttryck.

FREE COMPACT
FREE BREDD 615 MM NU I TVÅ DJUP

COMPACT
DJUP 420 MM

Tips
Kompakt. Nu lanserar Vedum Free
Compact – en grundare variant av
seriens tvättställ i bredden 615 mm.
Perfekt när du vill ha Free även i ditt i
lilla badrum.

DJUP 480 MM

Välkommen att ladda hem högupplösta bilder och pressmeddelande i PDF. Du hittar högupplösta bilder på våra nyheter i vår mediabank:
www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad. För mer information: 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 370 anställda och en omsättning 2015 på cirka 560 miljoner kronor.
Vedum Kök & Bad ägs av bröderna Magnus Efraimsson och Niklas Efraimsson. Huvudkontor och fabrik ligger i Vedum, Västergötland.

