ZONE

Nyhet!

En egen verden der du kan finne balanse, stillhet og styrke.

ZONE

Skap din egen verden.
Vedums nye serie Zone gjør baderommet til et sted for ro og
fokusert nærvær. Vi har tatt utgangspunkt i folks behov for å
hente seg inn igjen i en hektisk tilværelse og utviklet en serie som
gjør baderommet til en fredelig og vitaliserende oase. Avrundede
og strippede former, taktile materialer og sjenerøs oppbevaring
gjør at du kan skape et baderom som utstråler harmoni og
balanse. En sjanse til å være her og nå i din egen verden.
Helse, mindfulness, yoga, natur og spa er trender som vi fanger
opp med Zone. Det handler om å ta vare på både seg selv og sitt
hjem, å ta bevisste, bærekraftige valg når det gjelder design og
miljø, men også om å være personlig og nytenkende.
Tomas Theil, sortimentssjef hos Vedum

Mørke og jordnære toner for
deg som ønsker et fredelig
og sjenerøst baderom.

Et rikt miljø i jordnære, nøkterne farger som gir deg alle muligheter
til å finne fred og ro og få nye krefter. Dobbelservant og vegghengte
servantbatterier gir en ekstra dimensjon – luksuriøst og praktisk på
samme tid. Sjenerøst med oppbevaring skaper en visuell ro og et
baderom som utstråler harmoni og balanse.

ZONE SERVANT 2000 MM OVAL DOBBEL | ZONE SERVANTSKAP 2 STK. X 1000 MM
SPEIL 2000 MM | BELYSNING SHARP 55 MM |

UTFØRELSE BRUNBEISET ASK

Et balansert baderom
med flytende farger og
naturlig følelse.

Her går fargene tone i tone for å skape et flytende, monokromt miljø i
perfekt balanse. Det håndmalte franskinspirerte flisgulvet gir en sterk
taktil følelse som gjør at baderommet får trivsel og liv. Det solide speilet
med forstørrelsesspeil gjør det lett å sminke og barbere seg, og på
benkeplaten er det stor avlastningsflate.

ZONE SERVANT 1200 MM RUND VENSTRE | ZONE SERVANTSKAP 2 STK. X 600 MM
SPEIL MED BELYSNING 1200 MM | HOLD HÅNDKLEKROK OG HÅNDKLESTANG | UTFØRELSE ÅSKEBLÅ

For deg som vil ha et luftig
og rolig baderom med
harmonisk stemning.

Et baderom som er romslig og luftig og har godt med
oppbevaring for hele familien i servantskap og høyskap.
Det nøkterne fargevalget skaper en rolig og harmonisk
stemning, og det runde speilet og den halvt flislagte
veggen gir et mykt og varmt inntrykk. Mye møbelfølelse i
kombinasjon med svale, industrielle innslag.

ZONE SERVANT 1000 MM OVAL | ZONE SERVANTSKAP 1000 MM
SPEIL RUNDT MED BELYSNING 900 MM | HØYSKAP BAS 400 MM | UTFØRELSE ANTRASITTGRÅ

Lyst og energifylt for deg
som vil ha Zone på det
lille baderommet.
Dette er et friskt og enkelt miljø i lyse gule og grønne toner som
vekker liv i både kropp og sjel. Zone med servantskap i bredden
600 mm får plass også på mindre baderom samtidig som det
er avlastningsplass på benkeplaten og praktisk oppbevaring i
skuffen. Masse energi på liten flate.

ZONE SERVANT 600 MM RUND | ZONE SERVANTSKAP 600 MM
SPEIL MED BLANK ALUMINIUMSRAMME 600 MM | BELYSNING NITE 305 MM KROM | UTFØRELSE HVIT

Stylisten tipser!
Jeg bruker ofte nøkterne farger som base for å skape en
rolig og luksuriøs følelse. Bland gjerne stein- og trestrukturer
med toner i oransje og blått. Når svalt møter varmt, skapes
det god balanse. Kompletter med store grønne planter for å
gjøre rommet levende og lunt. Ta vare på fin emballasje og
bruk den om igjen, det er både bra og klimavennlig. Detaljer
som utvalgte parfymeflasker, smykker, myke håndklær og
yogamatter skaper et personlig og fredelig miljø.
Sofie Lawett, stylist

ØNSKER DU MER INSPIRASJON OG FLERE STYLINGTIPS?
LES INN QR-KODEN ELLER GÅ INN PÅ WWW.VEDUM.SE/ZONE

Hvorfor skal jeg
velge Zone?
Fordi Zone gjør baderommet til en egen verden der du kan finne balanse, stillhet
og styrke. Servantens runde og ovale form har et mykt og stilrent uttrykk som
forsterkes av det steinliknende, eksklusive materialet Solid Surface. Det er så nært
porefritt som det er mulig å komme. Det betyr at flekker ikke trenger gjennom
overflaten og at servanten er lett å holde ren for smuss og fett. Solid Surface er
også et godt miljøvalg fordi den blant annet er laget av mineraler fra naturlige
kilder. Servantene monteres halvt nedfelt i en benkeplate og kompletteres med
servantskap, speil og høyskap. Med noen få deler er det mulig å lage mange
kombinasjoner – og skape et personlig baderom der du kan hente nye krefter.

FINN DIN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ WWW.VEDUM.SE/HAR-FINNS-VI
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VELG BRUNBEISET ASK, HVIT ELLER FARGE.
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KOMPLETTER MED
OVERDELER OG MER
OPPBEVARING.
www.vedum.no/badrum

INFO@VEDUM.NO
INSTAGRAM
PINTEREST
YOUTUBE
MYNEWSDESK
LINKEDIN

WWW.VEDUM.NO

