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PRISLISTA BAD 2016

PLANERA DITT BADRUM

UPPHÄNGNING
Hela Vedums sortiment levereras monterat, med undantag för delar av Basic. Skåpen är 

avsedda för väggmontering. Louis underskåp och högskåp står på golvet men fästs i 

väggen. För att få en stark och säker upphängning är flertalet av våra skåp försedda 

med praktiska upphängningsskenor. När du planerar väggarna i ditt badrum beräkna då 

hur många reglar (kortlingar) du behöver. Använd bilden och tabellen. I reglarna fäster 

du tung inredning som till exempel underskåp. Om du använder plyfa eller OSB-skivor 

bakom gipsskivorna är det inte nödvändigt att kortla. I tabellen ser du måttet i mm, från 

golvet upp till centrum på regeln. 

REGELHÖJDER CC ÖVER GOLV

Art överskåp/Art spegel 1855/1303 mm

Art halvhögt överskåp 1855/865 mm

Art spegelskåp 1864/1313 mm

Art tvättställspaket 673 mm

Art benstativ 805 mm

Art högskåp 1847 mm

Art halvhögt skåp 1230 mm

Flow underskåp 732 mm

Flow tvättställspaket Top-Solid/porslin 732 mm

Flow spegel 1847/1308 mm

Tidy, och Basictvättställspaket 558 mm

Free tvättställspaket 686 mm

Free tvättställ, bultupphängt 810 mm

Hög-, spegel-, vitrin- och överskåp; Flow, Louis, Basic. Tidy/Free högskåp. 1847 mm

Tidy/Free spegelbelysning 1880 mm

Free halvhöga skåp 1301 mm

Tidy halvhöga skåp 1207 mm

Tidy/Free låda 558 mm

Spegel med blank aluminiumram 1813 mm

Spegel med inbyggd belysning 1775/1395 mm

Rund spegel 1748 mm

Spegel med LED-belysning 1698 mm
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ELINSTALLATIONER OCH BELYSNING
För att du ska kunna planera ditt badrum är det bra att känna till lite av grunddragen i 

de regler och rekommendationer som finns för våtutrymmen. När det gäller installatio-

ner av el måste du alltid anlita en behörig elektriker. I tabellen nedan ser du vilka mått 

som gäller för montering och elinstallationer för produkter från Vedum. Ljuset är viktigt 

för inredningen. Du behöver ofta flera olika ljuskällor i ett badrum, till exempel allmänljus 

i taket, ett mer riktat ljus vid speglar och kanske även stämningsbelysning. Tänk på att 

de armaturer du använder måste vara anpassade till våtutrymmen. Färgtemperaturen 

för ljus mäts i antal Kelvin, det vill säga absoluta grader. Våra belysningar har ljustempe-

raturer från det lite varmare 3000K till neutralt 4000K. Båda passar bra i badrummet. 

Alla våra belysningar har minst skyddsklass IP21. Reglerna är inte enhetliga för hela bad-

rummet. Vad som får monteras beror på avståndet till dusch eller badkar. Därför indelas 

badrummet i områden enligt ritningen. 230 V-uttag ska placeras i oklassat område och 

vara anslutet till jordfelsbrytare.

MÅTT FÖR ELINSTALLATIONER
Lämplig utgång för elinstallationer ser du i tabellerna. Måtten är från golvet och i mitten 

av belysningen på längdmåttet. Måttet för lysrörsbelysningarna avser dold anslutning 

bakom belysningen. Det är även möjligt att ansluta ovanifrån.

UTGÅNG ELINSTALLATION BELYSNINGAR, HÖJD ÖVER GOLV:

Art spegel- och skåpsbelysning 1680-1870 mm
Fristående belysning ovan spegelskåp 1910 mm
Basic, Tidy, Free och Flow skåpsbelysning 1920 mm
Basic, Tidy och Free spegelbelysning 1902 mm
Spegelskåp PLUS och Flow spegelskåp med underbelysning 1910 mm
Louis spegelskåpsbelysning 1950 mm
Louis spegelbelysning* 1734 -1834 mm
Spegel med inbyggd belysning* 1818 mm
Fristående belysning ovan spegel med blank aluminiumram* 1818 mm
Spegel med integrerad LED-belysning* 1260-1730 mm
Fristående belysning ovan Flow spegel* 1470-1660 mm
*el ansluts bakom spegeln

UTTAG I LÅDA OCH LÅDBELYSNING
230 V-uttag finns som tillval till Art, Flow, Tidy och Free och levereras monterat i låda 

inklusive sladd och stickpropp. Lådbelysning finns som tillbehör till samma serier. Låd-

belysning kopplas till driver med stickpropp, ansluts till vägguttag som placeras bakom 

underskåpet, HÖJD ÖVER GOLV:

UTGÅNG ELINSTALLATION FÖR LÅDA 230 V UTTAG OCH LÅDBELYSNING,

Art tvättställspaket 390 - 690 mm
Flow tvättställspaket med en låda 530 - 630 mm
Flow tvättställspaket med två lådor 250 - 630 mm
Free tvättställspaket 388 - 648 mm
Tidy tvättställspaket 360 - 540 mm

VATTEN/AVLOPP 
När det gäller installationer av vatten och att göra golv och väggar vattentäta rekom-

menderar vi dig att anlita professionell hjälp. Om tvättstället inte har bräddavlopp re-

kommenderas en öppen bottenventil och golvbrunn. 

UTGÅNG AVLOPP I VÄGG, MAX HÖJD ÖVER GOLV:

Art, Free och Flow tvättställspaket  550 mm

Tidy, Louis och Basic tvättställspaket 480 mm

PLATS FÖR RÖRDRAGNING BAKOM LÅDA 
Underskåp för tvättställ med lådor har visst utrymme för rördragning bakom lådan enligt 

X och Y* på ritning nedan: 

*Free underskåp saknar spikregel, totalmått 65 mm är till vägg. 

Art tvättställspaket X=  85 mm

Basic tvättställspaket X=  90 mm

Flow tvättställspaket X=  105 mm

*Free tvättställspaket  Y= 65 mm

Tidy tvättställspaket X=  70 mm

Badkar alt. dusch med kar. Dusch utan kar.

Område 0: Kräver minst IPX7

Område 1: Kräver minst IPX4

Område 2: Kräver minst IPX4

Oklassat område: Här får 230 V uttag kopplat till 

jordfelsbrytare placeras.
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