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Hitta din stil i marknadens
bredaste badrumssortiment
Oavsett vem du är eller vilken stil du gillar, så har Vedum tänkt på dig – och erbjuder
marknadens bredaste badrumssortiment med klassiska, moderna och
skandinaviska inredningar.
− Hos oss kan du alltid hitta en lösning som passar din smak, dina behov och din
personlighet, säger Vedums konceptansvariga marknadsförare Jenny Andersson.
För att kunna vara ett personligt val har Vedum utvecklat ett brett, tydligt och spännande sortiment för badrum.
Oavsett vem du är, ska det alltid finnas en lösning som känns helt rätt för just dig.
− Vårt mål är att kombinera samtida och tidlös design, erbjuda produkter som är formmässigt flexibla och har stark personlig
identitet och, inte minst, erbjuda marknadens bredaste sortiment, säger Jenny Andersson.
Vedums olika badrumsserier spänner från det klassiska till det skandinaviska och moderna, med möjligheten att skräddarsy en
inredning med olika luckor, handtag, blandare, material, kulörer och förvaringslösningar.
Sortimentet bygger på aktuella trender som filtreras genom Vedums värderingar, så att resultatet blir tidlöst och aktuellt på
samma gång.
− Det är vår nyfikenhet, öppenhet för nya intryck och entusiasm som driver oss vidare och framåt. Vårt engagemang ger oss
energi att hitta nya lösningar och skapa intressanta produkter som täcker in alla olika stilar och hem, säger Jenny Andersson.

I fokus
Marknadens bredaste sortiment.
Välj mellan en mängd olika luckor,
handtag, blandare, material,
kulörer och förvaringslösningar.

Tips
Färgstark helhet. Visste du att
Vedum, utöver standardkulörer,
erbjuder hela NCIS-färgskalan på
nästan alla badrumsmöbler?
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Vedum Kök & Bad grundades 1919 av Viktor Lindberg. Idag ägs företaget av bröderna Magnus och Niklas Efraimsson. Vi finns sedan starten
i Vedum, en liten ort nio mil nordost om Göteborg. Vedum utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer inredningar för kök, bad, förvaring och
tvättstugor av hög kvalitet och god design för bostäder. Vi har Sveriges mest kompletta inredningssortiment från en och samma leverantör –
målet är att vara bäst på helheten. Vi har en produktionsyta på 32 000 kvadratmeter och tillverkar 18 000 kök och 21 000 badrumsinredningar
per år. Vedum har 460 anställda och omsatte under 2017 cirka 740 miljoner kronor.

