PRESSEMELDING 2017-03-15

NY SERIE FRA VEDUM

Mezzo. Baderomsserien med en helt egen stemme
Vi lanserer nå baderomsserien Mezzo designet av Jesper Ståhl. Det er en serie med personlig
design med fokus på det essensielle.
- Jeg ønsket å finne en balansert form som uttrykker selve kjernen av hva en servant er, sier
Jesper Ståhl.
Baderomsserien Mezzo har en helt egen stemme. Navnet er hentet fra musikkverden og tar sikte på å balansere mellom ytterligheter
med sterkt fokus på det vesentlige.
- Det handlet ikke om å være spektakulær eller nøye seg med det grunnleggende, men å finne en tredje vei. Et kompromiss, som ofte
er det vanskeligste å finne og som står for et helt eget uttrykk, sier Jesper Ståhl.
Servanten utmerker seg ved en markert kant inspirert av den typiske formen på en porselensservant. Den er generøs samtidig
som den er lett å plassere da dybden er litt mindre enn vanlig. Til serien har Jesper Ståhl også designet døren Line med dynamsike
skråstilte spor. Nærmere opplysninger om Mezzo får du på www.vedum.no/mezzo.
- Med Mezzo har Jesper Ståhl i samarbeide med våre produktutviklere lyktes i å bringe sammen Vedums ulike verdier, som for
eksempel design og personlighet på den ene siden og funksjonalitet og brukervennlighet på den andre siden. Samtidig som at Mezzo
har en egen stemme som er klar, tydelig og stolt sier Vedums markedssjef Marianne Färlin.

Du er velkommen til å laste ned høyoppløste bilder og en pressemelding i PDF. Du finner høyoppløste bilder på våre nyheter i vår
mediabank: www.vedum.no/mediabank/nyheter-bad. For ytterligere informasjon kontakt: Marianne Färlin, Vice VD og markedssjef i
Vedum Kök & Bad, tel. +46 512 557 13, marianne.farlin@vedum.se.
Vedum Kök & Bad utvikler, produserer, markedsfører og selger møbler for kjøkken, bad og vaskerom. Selskapet ble stiftet i 1919 og er
Sveriges største familieeide bedrift i sin bransje med 430 ansatte og en omsetning i 2016 på ca 630 millioner. Vedum Kök & Bad eies av
brødrene Magnus Efraimsson og Niklas Efraimsson. Hovedkontoret og fabrikken ligger i Vedum, Västergötland.

PRESSMEDDELANDE 2017-03-15

NY SERIE FRÅN VEDUM KÖK & BAD

Trendig rumskänsla med tidlösa naturmaterial
Personlig form med fokus på det väsentliga. Nu lanserar Vedum en varm och välkomnande miljö
med nya badrumsserien Mezzo, designad av Jesper Ståhl.
– Det är vår personliga tolkning av trenden med ombonade badrum där gränsen till resten
av hemmet är flytande, säger Vedums marknadschef Marianne Färlin.
Badrumsserien Mezzo har en helt egen röst. Namnet är hämtat från musikvärlden och syftar på seriens balans mellan ytterligheter
och starka fokus på det väsentliga.
Nu använder Vedum serien för att skapa ett badrum med varma gröna färgtoner, tidlösa naturmaterial och klassiska referenser.
– Allt fler vill ha ombonade badrum där inredningen skapar en stark rumskänsla och närmar sig uttrycket i hemmets övriga rum.
Här har vi tagit fasta på den trenden och gjort en egen version, säger Marianne Färlin.
Resultatet är ett harmoniskt och rofyllt badrum som får ta rejält med utrymme. Det varma uttrycket kompletteras med smarta
funktioner. Den nya runda spegeln med LED-belysning ger bra sidoljus för sminkning eller rakning. Lådan med prylfack och belysning
gör det enkel att hitta och hålla ordning.
– Med Mezzo har vi lyckats föra samman Vedums olika värden, så som design och personlighet å ena sidan och funktion och
användbarhet å andra, säger Marianne Färlin.

I fokus
Allt fler vill ha ombonade
badrum där inredningen
skapar en stark rumskänsla
och närmar sig uttrycket i
hemmets övriga rum. Rofyllt
och välkomnande!

Tips
Lådbelysning och smart
inredning gör det enklare
att hitta det du letar efter.
Prylboxarna håller ordning
på dina småsaker. Finns i två
storlekar.

Välkommen att ladda hem högupplösta bilder och pressmeddelande i PDF ovan. Du hittar högupplösta bilder på våra nyheter
i vår mediabank: www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad2017. För mer information: Marianne Färlin, Vice VD och marknadschef
Vedum Kök & Bad, 0512-577 13, marianne.farlin@vedum.se
Vedum Kök & Bad utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inredning för kök, badrum, tvättstuga och förvaring. Bolaget grundades 1919
och är Sveriges största familjeägda företag i sin bransch med 430 anställda och en omsättning 2016 på cirka 630 miljoner kronor.
Vedum Kök & Bad ägs av bröderna Magnus Efraimsson och Niklas Efraimsson. Huvudkontor och fabrik ligger i Vedum, Västergötland.

PRESSMEDDELANDE 2017-04-06

NY SERIE FRÅN VEDUM KÖK & BAD

Det lilla badrummet med lekfulla inslag
och smart förvaring.
Nvelique nullaborum volutem ium qui blandigendis estotae nobis aces aboresci comnient preptatem. Nempe laces dolum lamus.
Pit volupta ersperia arumquo sandae in porrorro cum dolorest facestem ratiunt et, nobit, tem
natur? Cillo verat volore vendentem volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolll.
Evelique nullaborum volutem ium qui blandigendis estotae nobis aces aboresci comnient poreptatem. Nempe laces dolum lamus.
Pit volupta ersperia arumquo sandae in porrorro cum dolorest facestem ratiunt et, nobit, tem natur? Cillo verat volore vendentem
volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolloriorro venestota dit, sa sequo dolupta velit, tem ute voluptam rersper feriatur sitatur
sequo essit, cus, aperum eum as dest, simpor adit inctotaspic tem. Umquisim dolupta sam ra quiatiam, conse expe sequi omnis nis
rerruntiunto cum vendi opta consedi ciisqui busapis quisci ut pratios secusae nime evel ipsamenis doluptate prae nonsed mil mi, core
ni ditatum, ut aut evellatur recabo. Nam dunt asimus alitiis rerum liquia que eumquiasit quo et poraepe natio. Name volest offictur aut.

I fokus
Mezzos minsta tvättställ
är lättplacerat utan att ge
avkall på varken design
eller funktion. Tvättstället
har bra avställningsytor och
underskåpet har praktiska
fullutdragslådor.

Tips
Små badrum behöver förvaringslösningar som tar liten plats.
Det nya smarta halvhöga
skåpet har tre funktioner i ett.
En spegel, förvaringsutrymme
för det du vill dölja och öppen
förvaring för det som du vill ha
lättillgängligt.

Välkommen att ladda hem högupplösta bilder och pressmeddelande i PDF ovan. Du hittar högupplösta bilder på våra nyheter
i vår mediabank: www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad2017. För mer information: Marianne Färlin, Vice VD och marknadschef
Vedum Kök & Bad, 0512-577 13, marianne.farlin@vedum.se
Vedum Kök & Bad utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inredning för kök, badrum, tvättstuga och förvaring. Bolaget grundades 1919
och är Sveriges största familjeägda företag i sin bransch med 430 anställda och en omsättning 2016 på cirka 630 miljoner kronor.
Vedum Kök & Bad ägs av bröderna Magnus Efraimsson och Niklas Efraimsson. Huvudkontor och fabrik ligger i Vedum, Västergötland.

PRESSMEDDELANDE 2017-04-26

NY SERIE FRÅN VEDUM KÖK & BAD

Ett sobert, tidlöst och gediget badrum.
Nvelique nullaborum volutem ium qui blandigendis estotae nobis aces aboresci comnient preptatem. Nempe laces dolum lamus.
Pit volupta ersperia arumquo sandae in porrorro cum dolorest facestem ratiunt et, nobit, tem
natur? Cillo verat volore vendentem volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolll.
Evelique nullaborum volutem ium qui blandigendis estotae nobis aces aboresci comnient poreptatem. Nempe laces dolum lamus.
Pit volupta ersperia arumquo sandae in porrorro cum dolorest facestem ratiunt et, nobit, tem natur? Cillo verat volore vendentem
volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolloriorro venestota dit, sa sequo dolupta velit, tem ute voluptam rersper feriatur sitatur
sequo essit, cus, aperum eum as dest, simpor adit inctotaspic tem. Umquisim dolupta sam ra quiatiam, conse expe sequi omnis nis
rerruntiunto cum vendi opta consedi ciisqui busapis quisci ut pratios secusae nime evel ipsamenis doluptate prae nonsed mil mi, core
ni ditatum, ut aut evellatur recabo. Nam dunt asimus alitiis rerum liquia que eumquiasit quo et poraepe natio. Name volest offictur aut.
Opta volupiet ulpa que pos doluptatius ea arum volupta epudandus que perumquis autatur iorehent.
Fuga. Daepere ribustem que omniet reped mossequis delibus in cus poreheni dolum ad quam nihillab ipsum, ni conse doloratquis ratur,
omnias pa quam explis voluptio consed quasint m.

I fokus
Pricken över i:et – det nya
spegelskåpet Premium är
ett smycke i badrummet.
Samtidigt som det ger
praktisk förvaring och
mycket ljus. Spegelskåpet
har LED-belysning i tak,
sidor och på undersidan.

Tips
Välj skräddarsydd förvaring,
inte minst för alla de där
småsakerna du vill hålla
ordning på. Extrautrusta med
fler prylfack i översta lådan.
Högskåp Plus har praktiskt
fack på insidan av luckan
för just småsaker. Lägg till
invändig låda i högskåpet, så
har du maxad funktion.

Välkommen att ladda hem högupplösta bilder och pressmeddelande i PDF ovan. Du hittar högupplösta bilder på våra nyheter
i vår mediabank: www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad2017. För mer information: Marianne Färlin, Vice VD och marknadschef
Vedum Kök & Bad, 0512-577 13, marianne.farlin@vedum.se
Vedum Kök & Bad utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inredning för kök, badrum, tvättstuga och förvaring. Bolaget grundades 1919
och är Sveriges största familjeägda företag i sin bransch med 430 anställda och en omsättning 2016 på cirka 630 miljoner kronor.
Vedum Kök & Bad ägs av bröderna Magnus Efraimsson och Niklas Efraimsson. Huvudkontor och fabrik ligger i Vedum, Västergötland.

PRESSMEDDELANDE 2017-05-17

NY SERIE FRÅN VEDUM KÖK & BAD

Familjebadrum med dubbeltvättställ
och skön rumskänsla.
Nvelique nullaborum volutem ium qui blandigendis estotae nobis aces aboresci comnient preptatem. Nempe laces dolum lamus.
Pit volupta ersperia arumquo sandae in porrorro cum dolorest facestem ratiunt et, nobit, tem
natur? Cillo verat volore vendentem volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolll.
Evelique nullaborum volutem ium qui blandigendis estotae nobis aces aboresci comnient poreptatem. Nempe laces dolum lamus.
Pit volupta ersperia arumquo sandae in porrorro cum dolorest facestem ratiunt et, nobit, tem natur? Cillo verat volore vendentem
volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolloriorro venestota dit, sa sequo dolupta velit, tem ute voluptam rersper feriatur sitatur
sequo essit, cus, aperum eum as dest, simpor adit inctotaspic tem. Umquisim dolupta sam ra quiatiam, conse expe sequi omnis nis
rerruntiunto cum vendi opta consedi ciisqui busapis quisci ut pratios secusae nime evel ipsamenis doluptate prae nonsed mil mi, core
ni ditatum, ut aut evellatur recabo. Nam dunt asimus alitiis rerum liquia que eumquiasit quo et poraepe natio. Name volest offictur aut.

Tips
Låt förvaringslösningen ge
en trevlig rumskänsla. Här
har vi valt toner som går i
lugnt sandbeige kombinerat
med ett lite överraskande
blått golv. Kaklet stannar på
halva väggen för att skapa
variation och dynamik.

I fokus
Ett badrum där det finns
plats för flera. Det praktiska
dubbeltvättstället är relativt
kompakt och är lätt att
placera. Dessutom får du
plats med mycket förvaring i
lådorna.

Välkommen att ladda hem högupplösta bilder och pressmeddelande i PDF ovan. Du hittar högupplösta bilder på våra nyheter
i vår mediabank: www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad2017. För mer information: Marianne Färlin, Vice VD och marknadschef
Vedum Kök & Bad, 0512-577 13, marianne.farlin@vedum.se
Vedum Kök & Bad utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inredning för kök, badrum, tvättstuga och förvaring. Bolaget grundades 1919
och är Sveriges största familjeägda företag i sin bransch med 430 anställda och en omsättning 2016 på cirka 630 miljoner kronor.
Vedum Kök & Bad ägs av bröderna Magnus Efraimsson och Niklas Efraimsson. Huvudkontor och fabrik ligger i Vedum, Västergötland.

