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NY SERIE FRA VEDUM

Tidløst og elegant med skreddesydd oppbevaringsplass
Et personlig preg med fokus på det vesentlige. Nå lanserer Vedum et klassisk og gedigent miljø
med den nye baderomsserien Mezzo, designet av Jesper Ståhl.
- Tidløst og trendy, spesielt når man legger til så mange personlige løsninger som vi har gjort
her, sier Vedums markedssjef Marianne Färlin.
Baderomsserien Mezzo har en helt egen stemme. Navnet kommer fra musikkverdenen, og tar sikte på å balansere mellom
ytterpunktene med et sterkt fokus på det essensielle.
Nå bruker Vedum serien for å skape et tidløst og trivelig bad med skreddersydd oppbevaringsplass.
- Klassisk, robuste materialer og høy kvalitet i både funksjon og design er alltid rett. Her har vi i tillegg også supplert det tidløse
uttrykket med personlige og skreddersydde oppbevaringsløsninger, sier Marianne Färlin.
Et eksempel er høyskapet Plus som har en praktisk kasett på innsiden av døren for oppbevaring av småsaker i tillegg til en
innvedig skuff til litt større ting. Som prikken over i-en finnes det nye speilskapet Premium med praktisk oppbevaringsplass og god
LED-belysning.
- Med Mezzo har vi klart å samle Vedums ulike verdier, som for eksempel design og personlighet på den ene siden og funksjonalitet
og brukervennlighet på den andre, sier Marianne Färlin.

I fokus
Den nye speilskapet
Premium er et smykke på
badet, samtidig som det har
praktisk oppbevaringsplass
og et godt lys med LEDbelysning over, på sidene og
under skapet.

Tips
Velg skreddersydd oppbevaring, ikke minst for alle
småsaker som du vil holde
orden på. Høyskap Plus har
en praktisk kasett på innsiden
av døren. Velg i tillegg en
innvendig skuff i høyskapet så
har du utnyttet alle muligheter.
Som ekstrautstyr leveres rom
for småting for skuff.

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-bad2017. 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.

