
 Planera ditt badrum 
Det är mycket att ta hänsyn till när du ska planera ditt nya badrum – drömmar och visioner, praktiska frågor 

och nödvändiga funktioner. Och det gäller oavsett om du bygger helt nytt eller renoverar ett gammalt badrum. 

Eftersom det ställs en hel del speciella krav på badrum är det viktigt att tänka igenom allt från grunden. 

För att göra det enklare för dig bjuder vi här på lite kunskap om badrumsplanering. Du kan också få hjälp av 

våra återförsäljare. Du hittar dem på www.vedum.se.
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HJÄLP PÅ VÄGEN TILL NYTT BADRUM

HITTA INSPIRATIONEN HOS OSS 
Den bästa starten på ett badrumsprojekt är att samla på sig så mycket inspiration som möjligt. Passa på 

att undersöka hur andra gjort och vilka möjligheter som finns. Bläddra i vår badrumskatalog och besök vår 

hemsida www.vedum.se. Du är också välkommen in i våra egna utställningar i Göteborg, Malmö, Stockholm, 

Linköping, Uppsala eller Vedum eller till någon av våra återförsäljare. 

DET ÄR ROLIGT ATT PLANERA
Nästa steg är att fundera på hur badrummet ska se ut och hur det ska användas. Vilka drömmar 

och visioner har du och din familj om ert nya badrum? Hur ska rummet disponeras – och vad kan 

du absolut inte vara utan för att det ska fungera praktiskt? Utvecklingen på området är snabb 

och badrum kan i dag se ut på många olika sätt. Försök att tänka bort begränsningarna och se 

möjligheterna. Då blir det ännu roligare att planera. 

DET BÄSTA MED VEDUM
När du väljer inredning är det viktigt hur den ser ut. Det ska vara rätt stil, rätt design och rätt 

känsla. Men lika viktigt är sådant som du inte ser och inte märker vid första anblicken. Som 

smarta inredningslösningar. Genomtänkta funktioner. Och förstås den långsiktiga kvaliteten. Vi vill 

naturligtvis att du tycker att våra produkter är trevliga att titta på. Men frågan är om inte det bästa 

med Vedum ändå är sådant som inte syns. 

VÅRA PERSONLIGA FAVORITER
Vedum har ett brett sortiment för olika stilar och personligheter. Det är för att du ska hitta något 

som passar dig. Men ibland kan just det också göra det svårt att välja. Därför har vi tagit fram några 

personliga favoriter och utvalda kombinationer. Du hittar dem på sidan 112-115. Där får du också en 

bra överblick över vårt sortiment och en uppfattning om pris. Förhoppningsvis hjälper det dig att 

välja det du verkligen vill ha.

VI LEVERERAR VÅRA PRODUKTER I TID
Större delen av vårt sortiment levererar vi inom åtta dagar. Ett fåtal produkter behöver vi lite längre 

tid för att få fram till dig. Oavsett hur många dagar det tar får du alltid exakt information om när din 

leverans kommer. Det kan också vara tryggt för dig att veta att vår leveranssäkerhet är 99 procent. 

MONTERADE PRODUKTER SPARAR TID
Alla inredningar i vårt sortiment, med undantag för vissa skåp i Basic-serien, levererar vi monterade. 

På det sättet sparar du tid och pengar – och vet dessutom att allt är riktigt gjort. För att det också 

ska vara enkelt att sätta upp skåpen på väggarna har våra produkter praktiska upphängningsskenor 

och enkla metoder för finjustering. 

VEDUM FINNS I VEDUM
Vi har funnits i Vedum sedan 1919 – och här tänker vi bli kvar. När man är hemma på en plats sedan 

så länge är det naturligt att hantera den varsamt. Vi tänker på framtiden och gör allt vi kan för att 

vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Bland annat använder vi vårt träspill för att värma 

upp våra egna och andra större lokaler i Vedum. Vi är också ISO-certifierade enligt 9001 och 14001. 

Det är bra för Vedum – både för samhället och för företaget. 

ETT SVANENMÄRKT BADRUM
Från och med 2009 är Basic i vitt Svanenmärkt. Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden 

och en av världens tuffaste miljö- och kvalitetsmärkningar.

15 ÅRS FUNKTIONSGARANTI.
Det är viktigt för oss att din nya badrumsinredning motsvarar dina förväntningar. Du har alltid 15 års 

funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn. Det kan vara tryggt för dig att veta att vårt 

viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder.
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 Utvalt – Vedums favoriter
Tanken med vårt breda sortiment är att det ska finnas gott om valmöjligheter för dig när du ska inreda ditt 

nya badrum. Men vi vet att bredden och mångfalden också kan göra det svårt att veta vad man ska välja. Det 

är därför vi har hjälpt dig på traven och valt ut några olika kombinationer. Kalla dem gärna Vedums favoriter. 

Självklart kan du kombinera dem med fler förvaringslösningar. Så får du plats med allt du behöver. 

FREE 1
Spegelskåp 400 mm med 

belysning Nite 305 mm krom.

Free tvättställspaket med lucka 415 mm

Plain turkos. Handtag 70 krom.

11.933:- 
Pris från 7.810:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

FREE 2
Spegelskåp 600, 2 speglar, belysning 

Nite 305 mm krom. 

Free tvättställspaket med låda 

Compact 615 mm.

Plain vit. Handtag 66 vitt.

10.858:- 
Pris från 10.731:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

TIDY 2
Spegelskåp PLUS 900 mm ek

med belysning.

Tidy tvättställspaket med låda 970 mm.

Ram ek. Handtag 46 krom.

23.470:-
Pris från 19.735:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

TIDY 1
Spegel med blank aluminiumram

600 mm.

Spegelbelysning LED 500

Tidy tvättställspaket med lådor 670 mm.

Plain svart med grepplist krom.

15.908:-
Pris från 13.121:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

ART 1
Art spegel 606 mm. 

Art tvättställspaket 608 mm. 

Vit.

17.677:- 

ART 2
Spegel med infälld belysning 600 mm.

Art tvättställspaket benstativ ask 608 mm.

Vattenlås Rund.

15.591:- 
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FREE 3
Spegel med inbyggd belysning.

Free tvättställspaket med låda 

915 mm. Twist antracitgrå.

16.790:- 
Pris från 13.862:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

FREE 4
Spegelskåp PLUS 900 mm varmgrå

med skåpbelysning 930 mm. 

Free tvättställspaket med

låda 915 mm.

Classic varmgrå. Knopp 76 oxid.

Stödben Classic varmgrå 4 st.

25.176:- 
Pris från 19.495:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

TIDY 3
Spegel med blank aluminiumram 

1200 mm.

2 x belysning Nite 305 mm vit.

Tidy tvättställspaket dubbel 1270 mm 

med 4 lådor. 

Plain vit med grepplist krom.

24.711:-
Pris från 23.860:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

TIDY 4
Spegel 900 mm.

Spegelbelysning och hylla vit 

900 mm.

Tidy tvättställspaket med 

lådor 970 mm. 

Classic vit. Knopp 73 krom.

Stödben Classic vit 4 st.

17.616:-
Pris från 16.521:-

Plain vit och handtag nr 45 krom. 

ART 3
Art spegelskåp 906 mm. 

Art tvättställspaket 908 mm. 

Betonggrå.

23.342:- 
Pris i vitt från 22.988:-

ART 4
Spegel med LED belysning 900 mm.

Art tvättställspaket benstativ 

antracitgrå 908 mm.

Vattenlås Rund.

22.612:- 
Pris i ask från 20.719:-
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BASIC 1
Basic spegel 600x717 mm.

Basic spegelbelysning

och hylla vit 600 mm.

Basic tvättställspaket vitt med luckor 

650 mm.

7.477:-

BASIC 2
Basic spegel 600x717 mm.

Basic spegelbelysning

och hylla ek 600 mm.

Basic väggskåp ek 300 mm.

Basic tvättställspaket ek med 

lådor 950 mm.

12.171:-

 FLOW 1
Flow spegel 500 mm.

Belysning Nite 305 mm krom.

Flow tvättställspaket Top-Solid 

500 mm, en lucka. Svart ask. 

8.720:- 
Pris i vit MDF från 7.439:-

FLOW 2
Flow spegelskåp 1000 mm 

Belysning Nite 550 mm krom.

Flow tvättställspaket porslin 

1010 mm, två lådor. Vitmålad MDF. 

19.140:- 
Pris med tvättställ i Top-Solid från 18.474:-

LOUIS 1
Louis spegelskåp vit 660 mm.

Tvättställsskiva grå Jämtlandskalksten 

700 mm.

Louis underskåp vit 660 mm.

28.677:- 
Pris med tvättställ i gjutmarmor 

från 16.527:-

LOUIS 2
Louis spegel varmgrå 600 mm.

Louis överskåp vitrin varmgrå 2x411 mm.

Tvättställsskiva Carrara 1300 mm.

Louis underskåp varmgrå 1260 mm.

38.176:- 
Pris med tvättställ i gjutmarmor 

från 31.835:-
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BASIC 3
Basic spegel 600x613 mm.

Basic spegelbelysning vit 600 mm.

Basic väggskåp vit 2x300 mm. 

Basic tvättställspaket svart 

med luckor 1250 mm.

14.636:- 

BASIC 4
Basic spegelskåp svart 600 mm.

Basic skåpbelysning svart 600 mm.

Basic tvättställspaket svart 

med lådor 650 mm.

8.933:- 

FLOW 3
Flow spegelskåp med belysning 

1500 mm, 4 speglar.

Flow tvättställspaket Top-Solid

1500 mm dubbel, fyra lådor. 

Svart ask.

39.793:- 
Pris i vit MDF från 35.183:-

FLOW 4
Flow spegel 2000 mm.

Belysning Nite 305 mm krom.

Flow tvättställspaket Top-Solid

2000 mm dubbel, fyra lådor. 

Betonggrå MDF.

33.351:- 
 Pris i vit MDF från 30.018:-

LOUIS 3
Louis spegelskåp antikvit 

2x660 mm inkl. lampett och 

öppen hylla.

Tvättställsskiva kalksten 1540 mm. 

Louis underskåp antikvit 1500 mm. 

64.371:- 
Pris från 54.623:-

LOUIS 4
Louis spegelskåp svart 

660 mm inkl. lampett.

Tvättställsskiva Carrara 

700 mm. 

Louis underskåp 

svart 660 mm.

23.852:- 
Pris med tvättställ i gjutmarmor 

från 16.527:-
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De sista viktiga valen
När du har bestämt dig för en passande planlösning och valt den inredning du vill ha återstår bara de sista 

detaljerna. Men det är viktiga detaljer för att badrummet ska bli komplett och vara så trivsamt och funktionellt som 

möjligt. Det handlar bland annat om att installationer och upphängningar görs på rätt sätt, att du vet lite om hur du 

ska ta hand om din inredning när den är på plats och, inte minst, att du väljer rätt belysning.
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LYS UPP DITT BADRUM

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 stämningsbe-
lysning. 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 ljustemperaturer från det lite varmare 3000K till neu-
tralt 4000K. Båda passar bra i badrummet.

ELINSTALLATION (1)

För att du ska kunna planera ditt badrum är det bra att 
känna till lite av grunddragen i de regler och rekommenda-
tioner 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. Alla våra 
belysningar har minst skyddsklass IP21. Reglerna är inte en-
hetliga för hela badrummet. Vad som får monteras beror på 
avståndet till dusch eller badkar. Därför indelas badrummet 
i områden enligt ritningen (1). 230 V-uttag och lådbelys-
ningar ska placeras i oklassat område och vara anslutet till 
jordfelsbrytare.

MÅTT FÖR ELINSTALLATIONER

Lämplig utgång för elinstallationer ser du i tabellen. Måtten 
är från golvet och i mitten av belysningen på längdmåt-
tet. Måttet för lysrörsbelysningarna avser dold anslutning 
bakom belysningen. Det är även möjligt att ansluta ovani-
från (gäller ej Art). 

Art spegel- och skåpsbelysning  1680-1870 mm

Basic, Tidy, Free och Flow skåpbelysning  1920 mm

Basic, Tidy och Free spegelbelysning  1902 mm

Spegelskåp PLUS, Flow spegelskåp 1920 mm

Louis spegelskåpbelysning  1950 mm

Louis spegel  1734 -1834 mm

Spegel med inbyggd belysning  1818 mm

Spegel med blank aluminiumram  1818 mm

Spegel med LED-belysning  1260-1730 mm

(el ansluts bakom spegeln)

UTTAG I LÅDA OCH LÅDBELYSNING

230V-uttag finns som tillval till Art, Flow, Tidy och Free. Det 
levereras monterat i låda, inklusive sladd och stickpropp, 
och ansluts till vägguttag som placeras bakom underskå-
pet. Lådbelysning finns som tillbehör till samma serier. 
Utgång för elinstallationer ser du i tabellen nedan.

Utgång elinstallation för låda med 230V-uttag och lådbelys-
ning, höjd över golv:

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 rekommenderar vi dig att anlita profes-
sionell hjälp. Om tvättstället inte har bräddavlopp rekom-
menderas en öppen bottenventil och golvbrunn.

Avlopp i vägg ska sitta max 480 mm över golv för tvättställ-
skåp Tidy, Louis och Basic. För Art, Free och Flow är den 
rekommenderade höjden 550 mm över golv.

PLATS FÖR RÖRDRAGNING BAKOM LÅDA 

Underskåp för tvättställ med lådor har visst utrymme 
bakom lådan med plats för rördragning. 

Art tvättställspaket 85 mm

Basic tvättställspaket 90 mm 

Flow tvättställspaket 105 mm

Free tvättställspaket 65 mm

Tidy tvättställspaket 70 mm 

ENKELT ATT HÄNGA UPP

Ett badrum är inte färdigt bara för att inredningen är 
levererad. Den ska hängas upp eller fästas i väggen också. 
Därför har vi även tänkt på det sista momentet i processen. 
För att det ska fungera så bra som möjligt har nästan alla 
våra produkter praktiska upphängningsskenor och enkla 
metoder för finjustering. Det är viktigt oavsett om du sköter 
upphängningen själv eller tar hjälp av en hantverkare. 

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 fler-
talet av våra skåp försedda med praktiska upphängnings-
skenor. 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 (2)

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 till 

Flow, Louis och 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

1813

1207

558

732

1308

1775
1748

1395

673

805

1230

1313

1303

865

1864
1855

1880

686

1847

1301

1698

1

2

1 2

600

22
50

0

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.

Badkar alt. dusch med kar

Dusch utan kar

Oklassat 

område

1

22
50

1200

10
0

0

Oklassat 

område
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Våra stommar är gjorda av fukttröga material och/eller har en ytbehandling som 
står emot fukt längre än traditionella material. Men det innebär inte att de tål att 
utsättas för vatten under lång tid. För att din badrumsinredning ska hålla sig fräsch 
länge, torka av vatten och fukt så snabbt som möjligt med en torr bomullstrasa. 
Samma gäller för luckorna. För rengöring använder du lämpligen en fuktig bomulls-
trasa med milt rengöringsmedel, som t.ex. tvål, såpa eller milt diskmedel. Undvik 
att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten. Torka torrt efteråt. 
Tänk på att fläckar och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

STOMMAR

Vedums fukttröga stommar görs av spånskivor (P3) och MDF-board (V100). Det är 
material som står emot fukt betydligt längre än traditionella spånskivor och MDF-
board. Ytbehandlingen är också fuktavvisande, slitstark och enkel att hålla ren. 
Tänk på att trä är ett levande material som påverkas av till exempel struktur, ålder 
och växtplats. Din badrumsinredning kan därför avvika något i färg/fanermönster 
mot den du sett i butik eller i katalog.

Stomme Art: Vitmålad fukttrög MDF 19 mm med fasad kantprofil. Stomme Art 
benstativ: Massiv ask, natur eller målad. Stomme Basic: Fukttrög spånskiva 16 mm 
belagd med vit-, svart- eller ekmelamin. Stående trämönster. 
Stomme Flow: Fukttrög spånskiva 16 mm belagd med mattlackerad askfaner, 
vit- eller svartmålad faner, trästruktur med stående faner, eller stomme i fukttrög 
spånskiva belagd med målad melamin. Stomme Free och Tidy:  Målad stomme 
gjord av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med målad melamin. Ekstomme gjord av 
fukttrög spånskiva 16 mm belagd med mattlackerad ekfaner i sidor och fukttrög 
spånskiva belagd med ekmelamin invändigt. Stomme Light wood: Melaminbelagd 
fukttrög spånskiva 16 mm med kantlist. Stående faner/trämönster på stommar. 
Stomme Louis: Målad fukttrög MDF 19 mm.

FRONTER

Fronterna i vårt sortiment är tillverkade i MDF, spånskiva eller massivt trä. För att 
få en motståndskraftig yta mot fukt har de lackats eller folierats. Tänk på att trä 
är ett levande material som påverkas av till exempel struktur, ålder och växtplats. 
Din badrumsinredning kan därför avvika något i färg mot den du sett i butik eller i 
katalog.

Art ask: Askfanerad 20 mm spånskiva med en överfanerad 3 mm massiv träkant. 
Liggande faner. Art vit och kulör: Målad 18,5 mm folierad MDF-board med präglad 
utsida. Basic ek och svart: Melaminbelagd 16 mm fukttrög spånskiva. Ekmönster 
eller svart trästruktur med ABS list. Liggande trämönster. Basic vit: Vitmålad me-
laminbelagd 16 mm fukttrög spånskiva. Kantlist i ABS.

Flow ask: Askfanerad mattlackerad 19 mm MDF-board med 1 mm massiv träkant 
och fasad greppkant. Liggande faner, stående på högskåpsluckor. 
Flow vit och svart ask: Askfanerad målad 19 mm MDF-board med 1 mm massiv trä-
kant och fasad greppkant, trästruktur. Liggande faner, stående på högskåps-luckor. 
Flow vit/kulör: Målad 19 mm fukttrög MDF-board med fasad greppkant. 

Louis målad/handlaserad: Målad 16 mm fukttrög MDF-board med ram och slät 
spegel. Finns i vit, varmgrå och svart. Finns även handlaserad i antikvit. Vitrinlucka 
med antikglas. 

Plain vit och kulör: Målad 19 mm fukttrög MDF-board med fasad kant. Plain ek: 
Ekfanerad mattlackerad 19 mm spånskiva med 3 mm fasad träkant. Liggande faner 
på lådfronter, stående på luckor och förvaringsskåp. Twist vit och kulör till Free: 
Målad 19 mm fukttrög MDF-board med fasad kant och integrerat grepp. Ram vit: 
Vitfolierad 19 mm MDF-board med ram och slät spegel.  Ram ek: Ram i 19 mm mas-
sivt trä med fanerad slät spegel med stående faner. Classic vit och kulör: Målad 19 
mm fukttrög MDF-board med fräst profil. Finns också i vitrin med klarglas. Light vit: 
Målad melaminbelagd MDF-board 16 mm med kantlist. Light wood: Melaminbelagd 
fukttrög spånskiva 16 mm med kantlist. Liggande faner på lådfronter, stående på 
luckor och förvaringsskåp.

TVÄTTSTÄLL

I Vedums sortiment finns tvättställ i porslin och gjutmarmor. I serie Louis finns 
tvättställsskivor i marmor och kalksten med underlimmad porslinsho. 

Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda 
stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda 
känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns till exempel i 
sura rengöringsvätskor, vin, ättika, kolsyra, fruktjuicer etc. sten har en viss absorp-
tionsförmåga. Den bör därför inte utsättas för färgade vätskor som kan tränga ner i 
stenen. Om man spiller bör detta torkas bort direkt. Vid daglig rengöring räcker det 
i allmänhet med en fuktig trasa. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa, milt 
diskmedel eller de specialmedel som finns för marmor och kalksten. 

Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och 
därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Längdmåttet kan även 
påverkas och får ha en tolerans på +/- 1% av tvättställets totala längd. Varje 
tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla de toleranser 
som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Ytan 
är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t. ex saltsyra 
och svavelsyra) och starka alkalier (t. ex kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ 
regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

Gjutmarmortvättställ med Evermite-yta (blank). Gjutmarmor består i huvudsak 
av krossade mineraler med bindemedel och har en jämn, porfri och slitstark yta 
i blank gjutkomposit. För den dagliga rengöringen använd tvål och vatten. Vid 
eventuell mindre skada i tvättstället finns lagningssats att beställa hos närmaste 
återförsäljare. 

Gjutmarmortvättställ med Top Solid-yta (matt). Med en kärna av gjutmarmor och 
en slitstark och slät Top Solid yta med ett stenliknande utseende. Top Solid är en 
sprutad komposit som appliceras med en tjocklek på ca 1-2 mm och har en mycket 
hög hårdhet. Rengörs med bifogad vit Nano-svamp, fuktad med vatten. Till denna 
behövs inga rengöringsmedel. Alternativt kan man använda en fuktig trasa med 
milt rengöringsmedel t.ex. tvål, såpa eller diskmedel. Vid mindre repor kan man 
använda en vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort med 
våtslippapper eller en grön Scotch Brite-svamp.

Uförligare anvisningar för skötsel av ditt badrum hittar du på vår hemsida 
www.vedum.se.

FUNKTIONSGARANTI

Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn. Felaktiga 
delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella 
monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötsel-
anvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING

Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljösystemet ISO 14001. 
Det innebär kvalitets- och miljösäkring i alla led. Vi har dessutom sedan 1996 den 
högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.

Från och med 2009 är Basic i vitt Svanenmärkt. Svanen är den officiella miljömärk-
ningen i Norden och en av världens tuffaste miljö- och kvalitetsmärkningar. Delar 
av vårt sortiment är BASTA-registrerat. Syftet med branschens oberoende miljö-
bedömningssystem BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper 
från bygg- och anläggningsprodukter.

 MATERIALFAKTA
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GOLV OCH VÄGGAR

Här hittar du oss
Försäljning av våra badrumsinredningar sker via utvalda badåterförsäljare. De hjälper dig med tips och professionell 

rådgivning. Vi har också sex egna utställningar med hela Vedums sortiment för kök, bad, förvaring och tvättstugor. 

Våra utställningar finns i Linköping, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Vedum. www.vedum.se. 

S 14, FLOW 500 SVART ASK
Golv Marrakechdesign, Essaouira klassisk 
Väggar CC Höganäs, Harmony vit 

S. 16, FLOW TVÄTTSTÄLLSPAKET 750, ASK
Golv Nordskiff er, Samaca polerad grå.
Väggar Nordskiff er, Samaca polerad grå och 
mattlackad plywood. 

S 18, FLOW 1010 VIT
Golv Marrakechdesign, Haga 
Väggar CC Höganäs, Harmony varmvit 

S. 20, FLOW TVÄTTSTÄLLSPAKET 1500, SVART ASK
Golv Tarkett, Istanbul Medium grey
Väggar Tarkett, Soft White, Soft Anthracite

S 22, FLOW 2000 BETONGGRÅ
Lampor Wästberg, Claesson Koivisto Rune w131
Golv Magrab, Bianco Carrara 
Väggar NCS S 7005-G2 

S. 34, ART TVÄTTSTÄLLSPAKET 600, VITT
Golv Svenska kakel, Lotus Antracit 
Väggar NCS S 4000-N, övriga väggar NCS S 0500-N 

S. 36, ART BENSTATIV 900, ANTRACITGRÅTT
Golv CC Höganäs, Hexagon Roma, Paris och Oslo 
Väggar CC Höganäs, Harmony vit matt. 

S. 38, ART TVÄTTSTÄLLSPAKET 900, BETONGGRÅ
Golv Golvabia, Barcelona vit matt
Väggar Golvabia, Barcelona grå blank 

S. 40, ART TVÄTTSTÄLLSPAKET 900, ASK
Golv Kakelspecialisten, H66 white matt
Väggar CC Höganäs, Arkitekt vit matt, 
övriga väggar NCS S 0500-N
NCS S 0500-N

S. 48, LOUIS 700, SVART
Golv CC Höganäs, Eden Bianco Carrara/
Eden Nero St. Laurent
Väggar CC Höganäs, Eden Bianco Carrara

S. 50, LOUIS 700, VIT 
Golv Tegelgolv 
Väggar Bakom tvättställ Marrakech Design, Voltaire 
sensommar

S. 52, LOUIS 1540, ANTIKVIT
Golv CC Höganäs, Le Piazze Erbe Antracite matt
Väggar Forbo Flooring, Onyx 23607

S. 60, BASIC TVÄTTSTÄLLSPAKET 650, VIT
Golv Marrakech Design, Voltaire OP
Väggar Baseco, vitlaserad väggpanel V-fas

S. 62, BASIC TVÄTTSTÄLLSPAKET 950, EK
Golv Colorex, Altamira grå
Väggar NCS S 2005-G90Y

S. 64, BASIC TVÄTTSTÄLLSPAKET 1250, SVART
Golv Kakelspecialisten, BM Black metall
Väggar NCS S 8502-R, övriga väggar NCS S 0500-N

S. 72, FREE TVÄTTSTÄLLSPAKET 415, TURKOS
Golv CC Höganäs, Knappmosaik vit
Väggar CC Höganäs, Harmony ljus turkos matt, 
Harmony vit matt

S. 74, FREE TVÄTTSTÄLLSPAKET 615 LIGHT WOOD
Golv Colorama, Urban grå
Väggar CC Höganäs, Harmony varmvit

S. 76, FREE TVÄTTSTÄLLSPAKET 615 EK
Golv CC Höganäs, Mosaico Porcelanico green
Väggar CC Höganäs, Mosaico Porcelanico grey/green 

S. 78, FREE TVÄTTSTÄLLSPAKET 615, VIT
Golv CC Höganäs, Harmony kaff e latte matt
Väggar CC Höganäs, Harmony vit matt och 
Harmony kaff e latte blank

S. 80, FREE TVÄTTSTÄLLSPAKET 915 ANTRACIT
Golv CC Höganäs, Grynna medium grey hexagon
Väggar CC Höganäs, Harmony vit blank

S 82, FREE CLASSIC VARMGRÅ
Golv Magrab, Grå Jämtlandskalksten 
Väggar CC Höganäs, Biselado vit, NCS S 3502-Y

S. 92, TIDY TVÄTTSTÄLLSPAKET 670, SVART
Golv CC Höganäs, Arkitekt svart matt
Väggar CC Höganäs, Arkitekt vit matt

S. 94, TIDY TVÄTTSTÄLLSPAKET 970, VIT
Golv Kakelspecialisten, Bianco Carrara
Väggar NCS S 1500-N

S. 96, TIDY TVÄTTSTÄLLSPAKET 970, EK
Golv Golvabia, Visual matt Azul Cobalto
Väggar Golvabia, Colour Glas röd, badkarsdel Golvabia, 
Pure Glass, supervit, övriga väggar NCS S 0500-N

S. 98, TIDY TVÄTTSTÄLLSPAKET 1270, VIT
Golv CC Höganäs, Mörk choklad matt
Väggar CC Höganäs, Harmony varmvit matt

Idé och produktion Vedum Kök och Bad, Grand Public, 
stylist Sofie Lawett, inredningsarkitekt SIR Maria Öhrnell, 
och arkitekt Tina Karling-Hellsvik. Text David Björklund. 
Foto Sam Sylvén. Tryck Strokirk-Landströms.

Ett stort tack till Badrumsspecialisten, Baseco, Berga form, 
Bolia, Byggfabriken, CC Höganäs, Colorex, David design, Dusch-
byggarna, Face stockholm, Flux, Forbo Flooring, Golvpoolen, Gu-
drun Sjödén, Flux, Gulled, Haglunds, Hans Grohe, Himla, Hommin 
studio, Håkansson, Interkakel, Inredningsglas, Kandre, Kakeldax, 
Kakelspecialisten, Klockmaster, färgarkeologen Kerstin Lyckman, 
Kiehls, Leijma, Sanden, Malmömodern, Marimekko, Marrakech 
design, Miljöagenturer, Miljögården, Miljöshopen, Miloii, Noa 
Noa, Norrgavel, Pelle Vävare, Sandberg Tyg & Tapet, Sisters, SMD, 
Smycket, Sparsmakat, STiL, Svenska Kakel, Swedese, Tarkett, 
Trend, Interiör, Tylö, Vara Trä, Vänerply, Yrsnö, Wallgrens rör m. fl. 

Reservationer Vi bedriver en ständig produktutveckling 
och därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruk-
tion, material och utförande. Naturmaterial kan variera i färg 
och struktur. Av trycktekniska skäl kan träslag, färgprover 
och andra ytor avvika från verkligheten och vi reserverar 
oss för eventuella tryckfel. Priserna avser rekommenderade 
cirkapriser SEK inkl. moms. Oförutsedda händelser i vår om-
värld, exempelvis momshöjning eller kraftig valutaförändring, 
skulle kunna påverka priset.

Mer inspiration, idéer och fakta hittar du på vår hemsida. 
Är du dessutom nyfiken på att se hur din favoritkombination ser ut? 
Testa i vår badkonfigurator. www.vedum.se/badrum/konfigurator
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