ZONE

Nyhet!

En egen sfär där du kan finna balans, stillhet och styrka.

ZONE

Skapa din egen sfär.
Vedums nya serie Zone gör badrummet till en plats för lugn och
fokuserad närvaro. Vi har tagit fasta på människors behov av
återhämtning i en intensiv tillvaro och utvecklat en serie som gör
badrummet till en vilsam och vitaliserande oas. Rundade avskalade
former, taktila material och generös förvaring gör att du kan skapa
ett badrum som utstrålar harmoni och balans. En chans att vara
här och nu i din egen sfär.
Hälsa, mindfulness, yoga, natur och spa är trender som vi fångar
upp med Zone. Det handlar om att ta hand om både sig själv och
sitt hem, att göra medvetna, hållbara val vad gäller design och
miljö, men också om att vara personlig och nytänkande.
Tomas Theil, sortimentschef på Vedum

Mörka och naturnära toner
för dig som vill ha ett vilsamt
och generöst badrum.

En väl tilltagen miljö i jordiga, sobra färger som ger dig alla
chanser att finna lugnet och hämta ny kraft. Dubbeltvättställ
och vägghängda blandare ger en extra dimension – lyxigt och
praktisk på samma gång. Generöst med förvaring skapar ett
visuellt lugn och ett badrum som utstrålar en harmonisk balans.

ZONE TVÄTTSTÄLL 2000 MM OVAL DUBBEL | ZONE UNDERSKÅP 2 ST X 1000 MM
SPEGEL 2000 MM | BELYSNING SHARP 55 MM |

UTFÖRANDE BRUNBETSAD ASK

Ett balanserat badrum
med flödande färger
och naturlig känsla.

Här går färgerna ton i ton för att skapa en flödande, monokrom miljö i
perfekt balans. Det handmålade franskinspirerade kakelgolvet ger en
stark taktil känsla som gör badrummet trivsamt och livfullt. Den rejäla
spegeln med förstoringsspegel underlättar sminkning och rakning, och
på topplattan finns ordentligt med avställningsyta.

ZONE TVÄTTSTÄLL 1200 MM RUND VÄNSTER | ZONE UNDERSKÅP 2 ST X 600 MM
SPEGEL MED BELYSNING 1200 MM | HOLD HANDDUKSKROK & HANDDUKSSTÅNG | UTFÖRANDE ÅSKBLÅ

För dig som vill ha
ett luftigt och lugnt badrum
med harmonisk stämning.

Ett badrum som är rymligt och luftigt, med högskåp och underskåp
som ger gott om förvaring för hela familjen. Den sobra färgsättningen
skapar en lugn och harmonisk stämning, och den runda spegeln och
halvkaklade väggen ger ett mjukt och varmt intryck. Mycket möbelkänsla
i kombination med svala, industriella inslag.

ZONE TVÄTTSTÄLL 1000 MM OVAL | ZONE UNDERSKÅP 1000 MM
SPEGEL RUND MED BELYSNING 900 MM | HÖGSKÅP BAS 400 MM | UTFÖRANDE ANTRACITGRÅ

Ljust och energifyllt
för dig som vill ha Zone
i det lilla badrummet.

Det här är en pigg och enkel miljö i ljusa gula och gröna toner som väcker liv
i både kropp och själ. Zone med underskåp i bredden 600 mm får plats även
i mindre badrum, samtidigt som det finns avställningsyta på topplattan och
praktisk förvaring i lådan. Massor med energi på liten yta.

ZONE TVÄTTSTÄLL 600 MM RUND | ZONE UNDERSKÅP 600 MM
SPEGEL BLANK ALUMINIUMRAM 600 MM | BELYSNING NITE 305 MM KROM | UTFÖRANDE VIT

Stylisten tipsar!
Jag använder ofta sobra färger som bas för att skapa en lugn
och lyxig känsla. Blanda gärna sten- och trästrukturer med
toner i orange och blått. När svalt möter varmt skapas en bra
balans. Komplettera med stora gröna växter för att göra rummet
levande och ombonat. Spara fina förpackningar och återanvänd,
det är både snyggt och klimatsmart. Detaljer som utvalda
parfymflaskor, smycken, mjuka handdukar och yogamattor
skapar en personlig och vilsam badrumsmiljö.
Sofie Lawett, stylist

VILL DU HA MER INSPIRATION OCH STYLINGTIPS?
LÄS IN QR-KODEN ELLER GÅ IN PÅ WWW.VEDUM.SE/ZONE

Varför skall jag
välja Zone?
Därför att Zone gör badrummet till en egen sfär där du kan finna balans, stillhet
och styrka. Tvättställens runda och ovala form har ett mjukt och stilrent uttryck
som förstärks av det stenliknande, exklusiva kompositmaterialet Solid Surface.
Tvättställen monteras semi-nedfällda i en topplatta och kompletteras med
underskåp, speglar och högskåp. Med ett fåtal delar går det att göra ett otal
kombinationer – och skapa ett personligt badrum där du kan hämta ny kraft.

HITTA DIN NÄRMSTA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.VEDUM.SE/HAR-FINNS-VI
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VÄLJ BRUNBETSAD ASK, VIT ELLER KULÖR.
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KOMPLETTERA
MED ÖVERDELAR OCH
MER FÖRVARING.
www.vedum.se/badrum

INFO@VEDUM.SE
INSTAGRAM
PINTEREST
YOUTUBE
MYNEWSDESK
LINKEDIN

WWW.VEDUM.SE

