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Förutom kök så hade Vedum även en hel del badrum. Vi skulle gärna vilja ha tvättstället
(fast ett annat mer reptåligt material) och spegeln i vårt kommande badrum. Tänk vad
snyggt det skulle bli tillsammans med stort vitt kakel och grått klinker.
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Postat av: Decoria.se
Nedsänkta handfat som är inbygda i skivan på det här sättet verkar bli mer och
mer vanligt. Jag gjorde om ett badrum förra året och då blev det den varianten
som är som en skål ovanpå en bänkskiva. Nästan så att jag ångrar mig lite när
jag ser dessa bilder.
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2010-02-24 @ 06:38:48
URL: http://decoria.se

Postat av: Lotta
Jättefina bilder!!!
jag har inte kommit så långt i vår planering än:(
Vi har inte ens kommit överrens om plattor härhemma.
Skulle åkt på en kakelutställning med jobbet igår, men vädret gjorde att det
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blev inställt.
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2010-02-24 @ 06:52:33
URL: http://lotenlind.blogg.se/
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Postat av: Therese
Det kan jag se framför mig... ihop med vita kaklet och gråa klinkers...skitsnyggt!
Kram
2010-02-24 @ 07:42:25
URL: http://www.tess74.blogspot.com

Postat av: J
Haha, den jättesnygga "pakettavlan" finns nu för allmän beundran (?) på
bloggen. Ett experiment bara. Blir kul på lördag att få komma till skott med
sovrummet, och se skillnaden med vitbets.
Angående badrum, så får vi ju nu mera "Vi i Villa". Där fanns en badrumsartikel
med ett himla snyggt tvättställ i svart betong med nedsänkt handfat och inbygd
blandare. Kunde jag lätt tänka mig om vi skulle göra om badrummet, men det
lär inte behövas än på ett antal år.
2010-02-24 @ 07:46:57
URL: http://villagunnismark.blogg.se/

Postat av: Milla
Ja, vad mycket snyggt det finns.Skulle få beslutsångest.Kram
2010-02-24 @ 08:19:26
URL: http://colormythoughts.blogg.se/

Postat av: Hanna
Tack:) Det känns som om det kan bli ett bra namn! Ha en toppen dag!
2010-02-24 @ 09:49:13
URL: http://greenrealm.se/blogg

Postat av: Maria
Vi har beställt våran badrumsinredning från vedum, vi har även beställt
inredningen till tvättstugan från dem. Jag hoppas att det blir bra :)
2010-02-24 @ 13:30:43
URL: http://mariamajastenberg.blogg.se/
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