PRESSEMELDING 2016-05-02

Vedum tar naturen inn i baderommet
Nå lanserer Vedum den nye fronten i materialet Light Wood og viser den i et baderom med
med en trendy følelse av treverk og stilrene duse farger.
- Light Wood er inspirert av drivved og har en overflate med en litt grov struktur som gir et
mykt og varmt inntrykk, sier Niklas Efraimsson, ansvarlig for Vedums produktutvikling.
Uansett hvem du er, så finnes det alltid en Free som passer for deg. Med det nye materialet og døren Light Wood velger Vedum nå å
ta naturen inn i baderommet. Inspirasjonen kommer fra drivved med sin myke, varme og litt stramme trefølelse. Med Light Wood får
serien Free et annet uttrykk, alt med tanken på å kunne skape enda flere forskjellige stiler med en og samme serie.
- Vi har valgt å bruke Light Wood i et bad der følelsen går litt i en røff retning, samtidig som miljøet er stilrent med duse, lyse
farger. Dørens melaminbelagte overflate gjør den slitesterk og holdbar og høyskapet gir rikelig med oppbevaringsplass, sier Niklas
Efraimsson. Vedum har valgt å utvikle Light Wood i et begrenset sortiment som gjør det enkelt å velge og å leve med.
En annen nyhet er Free Compact - en grunnere versjon av seriens servanter i bredde 615 mm. Bakgrunnen er at Vedums kunder har
etterspurt en variant som er tilpasset trange baderom.
- Tanken med hele serien er at det skal være lett å velge forskjellige materialer, mål og uttrykk, for at folk skal kunne skape et
personlig baderom i en stil de liker, sier Niklas Efraimsson.

Tips
Enkelt å leve med. Melamin gjør døren
slitesterk og høyskapet gir rikelig
med oppvbevaringsplass. Et utvalgt
sortiment gjør Light Wood lett å velge
og leve med.

I fokus
Trendy og stilrent. Den nye døren
Light Wood med en litt grov struktur
og en myk, varm og trendy trefølelse
i et miljø med stilrene duse farger.

Du er velkommen til å laste ned høyoppløste bilder og en pressemelding i PDF. Du finner høyoppløste bilder på alle våre nyheter i vår
mediabank: www.vedum.se/mediabank/nyheter-bad. For ytterligere informasjon kontakt: Marianne Färlin, 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 370 ansatte og en omsetning i 2015 på ca 560 millioner. Vedum Kök & Bad eies av
brødrene Magnus Efraimsson og Niklas Efraimsson. Hovedkontoret og fabrikken ligger i Vedum, Västergötland.

