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Vedums Mezzo vald till årets badrum av ELLE
”En badrumsserie med en helt egen röst”
Badrumsserien Mezzo, designad för Vedum av Jesper Ståhl, har vunnit ELLE Decoration
Swedish Design Awards som årets badrum.
– Nyckeln till våra framgångar är att vi tar till oss influenser utifrån och sedan gör något
helt eget av dem, säger Vedums marknadschef Marianne Färlin.
Vedum har tidigare fått ELLE Decoration Swedish Design Awards för badrumsserien Art. Nu har även Mezzo, som lanserades 2017,
fått det fina priset med motiveringen:
Omsorgsfull produktutveckling in i minsta detalj ligger bakom denna badrumsinredning som kombinerar estetik med funktion.
Marianne Färlin ser utmärkelsen som ett resultat av Vedums designstrategi:
– Vi följer aktuella trender och tolkar dem enligt Vedums varumärke, så att det blir något unikt och personligt som håller över tid,
säger hon.
Namnet Mezzo är hämtat från musikvärlden och syftar på seriens balans mellan ytterligheter och fokus på det väsentliga.
Tvättstället utmärks av den markerade kanten och är generöst men samtidigt lättplacerat, eftersom djupet är lite mindre än vanligt.
Till serien finns även luckan Line med dynamiska snedfrästa spår.
– Med Mezzo har Jesper Ståhl i samarbete med våra produktutvecklare lyckats föra samman våra olika värden.
Design och personlighet, men också funktion och användbarhet. Resultatet är en serie med en helt egen röst, säger Marianne Färlin.

MOTIVERING
Omsorgsfull produktutveckling in
i minsta detalj ligger bakom denna
badrumsinredning som kombinerar
estetik med funktion.

FAKTA
Jesper Ståhl är utbildad vid Royal College
of Art in London och driver sedan 1997
Jesper Design. Han har designat flera
badrumsserier åt Vedum, utöver Mezzo
bland annat Art som vunnit både Red
Dot Design Awards och ELLE Decoration
Swedish Design Awards. Mezzo kommer
nu att representera Sverige under ELLE
Decoration International Design Awards
i Milano i april.
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Vedum Kök & Bad grundades 1919 av Viktor Lindberg. I dag 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 köks-, badrums- och
tvättstugeinredningar 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.

