
Köksnyheter 2014

Tips
Du kan gå hela vägen och göra ett kök 
med en enda färg, eller välja att jobba med 
olika färger eller färgstarka detaljer för att ge  
köket karaktär.

I fokus
Välj din favoritfärg eller någon av våra utvalda 
standardfärger. Oavsett kulör har luckan Maja 
– och alla våra andra målade luckor – en 
vacker, beständig och lättskött yta. Självklart 
använder vi färger utan kadmium och bly.

”Jag vill se mer färg i köket”
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 – inredningsarkitekten, designern, stylisten och kocken.

Tanken med Vedums kökssortiment är att det alltid ska finnas inspirerande och trendriktiga kök för olika personligheter och smaker. För att 
spegla de många möjligheterna i sortimentet har Vedum bett fyra starka personligheter att ge sin vision av ett Vedumkök.

En av dem är inredningsarkitekten Maria Öhrnell som vill se mer färg i svenska hem. I sitt Vedumkök har hon därför frossat i det breda 
utbudet av kulörer.

– Jag vill se mycket mer färg i svenska kök. Gärna i kombination med bra materialval som passar den färgskala man har i köket. Vedum 
är bra på färg och det har jag dragit nytta av i mitt personliga Vedumkök, säger hon.

– Det här är ett nytt och spännande sätt att arbeta på som ger många nya infallsvinklar på våra kök. Tanken är att sprida goda idéer 
och inspirera människor att fundera på hur deras egna personliga Vedumkök kan se ut, säger Vedums marknadschef Marianne Färlin. 
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