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Tips
En sittdel med inbyggd förvaring är en 
både praktisk och trevlig detalj. Gör det 
enklare att hålla ordning och trivas till-
sammans i badrummet. 

I fokus
Det nya tvättstället i traditionellt porslin 
(bilden) och tvättstället i det stenliknande 
materialet Top Solid ger Flow olika uttryck 
och egenskaper. Vedum erbjuder friheten 
att välja.

Personlig flört med 70-talet
Retro fortsätter att vara trendigt. Vedums uttrycksfulla serie Flow har ett nytt tvättställ i porslin – perfekt för 

att skapa en skön 70-talskänsla i badrummet. Sittdel och våtrumsskivor kompletterar stilen.  

Tanken med Vedums badrumssortiment är att det alltid ska finnas inspirerande och trendriktiga inredningar för olika hem och personligheter. 
Flow är en uttrycksfull badrumsserie med rena linjer och harmoniska proportioner, designad för Vedum av Jesper Ståhl.  

– En serie för människor som sätter värde på genomtänkta inredningsdetaljer, stark möbelkänsla och personlig form, säger Vedums 
marknadschef Marianne Färlin. 

Flow har sedan tidigare ett tvättställ i Top Solid och ett ovanpåliggande tvättställ i porslin med skiva i Carraramarmor. Nytt för i år 
är att serien utökats med ett traditionellt tvättställ i porslin.

– Vi gör det möjligt för våra kunder att uttrycka sin personliga stil på ännu fler sätt. Det nya tvättstället i porslin passar till exempel 
perfekt för människor som gillar retro och gärna flörtar med 70-talet, säger Vedums marknadschef Marianne Färlin. 

Du hittar högupplösta bilder och pressreleaser på www.vedum.se/press/pressreleaservedum. 
Kontakt: Isabel Öhrn, PR-konsult, Spoilconcept communication, 08-410 45 06, 073-385 03 19, isabel@spoilconcept.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. 


