
De siste viktige valgene
Når du har bestemt deg for en passende planløsning og har valgt den innredningen du vil ha, gjenstår kun de siste 

detaljene. Men det er viktige detaljer for at baderommet skal bli komplett og bli så trivelig og funksjonelt som mulig. 

Det handler blant annet om at installasjon og opphenging gjøres på riktig måte, at du vet litt om hvordan du skal ta 

vare på innredningen din når den er på plass og, ikke minst, at du velger riktig belysning.
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LYS OPP BADEROMMET DITT

Lyset er viktig for innredningen. Du trenger ofte flere ulike 
lyskilder i et baderom, for eksempel allmennlys i taket, et mer  
rettet lys ved speil og kanskje også stemningsbelysning. 
Husk at de armaturene du bruker, må være tilpasset våtrom. 
Fargetemperaturen for lys måles i antall Kelvin, det vil si 
absolutte grader. Belysningen fra Vedum har lystemperatur 
4000 K.

ELINSTALLASJON (1)

For å kunne planlegge baderommet ditt, er det viktig å 
kjenne til noen av grunntrekkene i de regler og anbefalinger 
som finnes for våtrom. Når det gjelder installering av strøm, 
må du alltid bruke en godkjent elektriker. I tabellen ser du 
hvilke mål som gjelder for montering og elinstallasjoner for 
produkter fra Vedum. All belysning har minst beskyttelse
sklasse IP24. Reglene er ikke enhetlige for hele baderom
met. Hva som kan monteres, avhenger av avstanden til dusj 
eller badekar. Derfor inndeles baderommet i områder som 
vist på tegningen (1). 230 V stikkontakter og skuffbelysning 
skal plasseres i uklassifisert område og være koplet til 
jordfeilbrytere.

MÅL FOR EL-INSTALLASJONER

Egnet utgang for elinstallasjoner ser du i tabellen. Målene 
er fra gulvet og til midten av belysningen på lengdemålet. 
Målet for lysrørarmaturene gjelder skjult tilkopling bak  
belysningen. De kan også koples til ovenfra (gjelder ikke Art). 

Art speil og skapbelysning  1680–1870 mm

Basic, Free og Flow skapbelysning  1880 mm

Basic og Free speilbelysning  1890 mm

Speilskap: PLUS, Flow og Premium 1880 mm

Louis overskapsbelysning  1950 mm

Louis speil  1734–1834 mm

Flow speil*, speil på veggplate* 1470– 1660 mm

Speil med LEDbelysning (loddrett)*  1818 mm

Speil med blank aluminiumsramme*   1818 mm

Speil med LEDbelysning og lyskant*  1260–1730 mm

*strømmen koples til bak speilet

STIKKONTAKT I SKUFF OG SKUFFBELYSNING

230 V stikkontakt leveres som tillegg til Art, Flow, Mezzo, 
Zone og Free. Den leveres montert i skuffen, inkludert 
ledning og støpsel, og koples til veggkontakt som plasseres 
bak servantskapet. Skuffbelysning leveres som tilbehør 
til de samme seriene. Utgang for elinstallasjoner ser du i 
tabellen nedenfor.

Utgang elinstallasjon for skuff med 230 V stikkontakt og 
skuffbelysning, høyde over gulv:
Art servantpakke  390 – 690 mm

Flow servantpakke med en skuff  530–630 mm

Flow/Zone servantpakke med to skuffer  250–630 mm

Flow/Zone servantpakke  388–648 mm

Mezzo servantpakke 360–580 mm

VANN/AVLØP

Når det gjelder installering av vann og å gjøre gulv og vegger 
vanntette, anbefaler vi at du bruker profesjonell hjelp. Hvis 
servanten ikke har overløp, anbefales det en åpen bunnventil 
og sluk i gulvet.

Avløp i vegg skal sitte maks. 480 mm over gulv for servant
skapene Louis og Basic. For Art, Free og Flow er anbefalt 
høyde 550 mm over gulv, for Mezzo 560 mm.

PLASS TIL Å TREKKE RØR BAK SKUFFEN 

Servantskap for servant med skuffer har noe plass bak 
skuffen til trekking av rør. 

Art servantpakke 85 mm

Basic servantpakke 90 mm 

Flow/Zone servantpakke 75 mm

Free servantpakke 65 mm

Mezzo servantpakke 60 mm

ENKELT Å HENGE OPP

Et baderom er ikke ferdig bare fordi innredningen er levert. 
Den skal henges opp eller festes i veggen også. Derfor har 
vi også tenkt på det siste trinnet i prosessen. For at det skal 
fungere så bra som mulig har nesten alle produktene våre 
praktiske opphengsskinner og enkle metoder for finjuste
ring. Det er viktig uansett om du gjennomfører monteringen 
selv eller bruker en håndverker. 

OPPHENGING

Hele Vedums sortiment leveres montert, med unntak av 
noen produkter i Basicserien. Skapene er beregnet for 
veggmontering. Louis underskap og høyskap står på gulvet, 
men festes i veggen. For å få et solid og sikkert oppheng er 
de fleste av skapene våre utstyrt med praktiske opphengs
skinner. Når du planlegger veggene i baderommet ditt, må 
du beregne hvor mange spikerslag du trenger. Bruk bildet 
og tabellen. I spikerslagene fester du tung innredning 
som f. eks. servantskap. Hvis du bruker finérplater eller 
OSBplater bak gipsplatene, er det ikke nødvendig å lage 
spikerslag. I tabellen ser du mål i mm fra gulvet opp til midten 
av spikerslaget.

SPIKERSLAGHØYDER CC OVER GULV (2)

Art overskap/Art speil  1855/1303 mm

Art halvhøyt overskap  1855/865 mm

Art speilskap   1864/1313 mm

Art servantpakke  673 mm

Art stativ  805 mm

Art høyskap  1847 mm

Art halvhøyt skap  1230 mm

Flow/Zone servantskap/underskap  732 mm

Flow servantpakke TopSolid/porselen  732 mm

Speil på veggplate  1847/1308 mm

Basic servantpakke  558 mm

Free/Mezzo servantpakke  686 mm

Free servant, boltopphengt  810 mm

Høyskap, speil, vitrine og overskap: 
Flow/Zone, Louis, Basic, Free/Mezzo 1847 mm

Free/Mezzo speilbelysning  1880 mm

Speilskap Premium 1810 mm

Mezzo/Free halvhøye skap  1301 mm

Mezzo/Free skuff 558 mm

Speil med blank aluminiumsramme 1813 mm

Speil med LEDbelysning (loddrett) 1410–1745 mm

Rundt speil 600 høyde overkant 1898 mm  1720 mm 

Rundt speil 900 høyde overkant 1998 mm 1720 mm 

Speil med eller uten LEDbelysning og lyskant 1698 mm
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OMRÅDE 0: Krever minst IPX7

OMRÅDE 1: Krever minst IPX4

OMRÅDE 2: Krever minst IPX4

UKLASSIFISERT OMRÅDE: Her skal 230 V 

stikkontakt koplet til jordfeilbryter plasseres.

Badekar eller dusj med kar

Dusj uten kar

Uklassifisert 
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Skrogene er produsert i fuktbestandige materialer og/eller har en overflatebehand
ling som tåler fukt lenger enn tradisjonelle materialer. Men det betyr ikke at de 
tåler å utsettes for vann over lang tid. For at baderomsinnredningen din skal holde 
seg fin lenge, bør du tørke opp vann og fuktighet så snart som mulig med en tørr 
bomullsklut. Det samme gjelder dørene. Til rengjøring er det best å bruke en fuktig 
bomullsklut med skånsomt rengjøringsmiddel, f.eks. håndsåpe, grønnsåpe eller et 
skånsomt oppvaskmiddel. Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler. Det kan skade 
produktet. Tørk slik at det blir tørt etterpå. Husk at flekker og riper er mer synlige 
på sorte og mørke farger.

SKROG

Vedums fuktbestandige skrog lages av sponplater (P3) og MDFplate (V100). 
Det er materialer som motstår fukt betydelig lenger enn tradisjonelle sponplater 
og MDFplater. Overflatebehandlingen er også fuktavvisende, slitesterk og lett 
å holde ren. Husk at tre er et levende materiale som påvirkes av for eksempel 
struktur, alder og vekststed. Baderomsinnredningen din kan derfor avvike noe 
i farge/finérmønster fra den du har sett i butikken eller i katalogen.

Skrog Zone: Fuktbestandig sponplate 16 mm belagt med brunbeiset askefinér, 
trestruktur med stående finér, eller skrog i fuktbestandig sponplate 16 mm belagt 
med malt melamin. Skrog Art Hvitmalt fuktbestandig MDF 19 mm med faset 
kantprofil. Skrog Art stativ: Massiv ask, natur eller malt. Skrog Basic: Fuktbestan
dig 16 mm sponplate belagt med hvit, sort eller eikemelamin. Stående tremønster. 
Svanemerket. Skrog Flow: Fuktbestandig sponplate 16 mm belagt med matt
lakkert hvit eller sortmalt askefinér, trestruktur med stående finér, eller skrog i 
fuktbestandig sponplate belagt med malt melamin. Skrog Free: Malt skrog laget 
av fuktbestandig sponplate 16 mm belagt med malt melamin. Eikeskrog laget av 
fuktbestandig sponplate 16 mm belagt med mattlakkert eikefinér på sidene og 
fuktbestandig sponplate belagt med eikmelamin innvendig. Skrog Mezzo: Malt 
skrog laget av 16 mm fuktbestandig sponplate belagt med malt melamin. Skrog 
Light Wood: Melaminbelagt 16 mm fuktbestandig sponplate med kantlist. Stående 
finér/tremønster på skrog. Skrog Louis: Malt fuktbestandig MDF 19 mm.

FRONTER

Frontene i sortimentet vårt er laget av MDF, sponplate eller massivt tre. For å få en 
overflate som er bestandig overfor fuktighet, er de lakkert eller foliert. Husk at tre 
er et levende materiale som påvirkes av for eksempel struktur, alder og vekststed. 
Baderomsinnredningen din kan derfor avvike noe i farger i forhold til den du har 
sett i butikken eller katalogen.

Zone brunbeiset ask: Askefinèr, malt 19 mm MDFpanel med faset gripekant, 
trestruktur. Liggende finér, stående på høyskapsdører. Zone hvit/farge: Malt 19 mm 
fuktbestandig MDFplate med faset gripekant. Art ask: Askefinért 20 mm sponpla
te med en overfinért 3 mm massiv trekant. Liggende finér. Art hvit/farge: Malt 18,5 
mm foliert MDFplate med preget utside. Basic eik og sort: Melaminbelagt 16 mm 
fuktbestandig sponplate. Eikemønster eller sort trestruktur med ABSlist. Liggende 
tremønster. Svanemerket. Basic hvit: Hvitmalt melaminbelagt 16 mm fuktbestandig 
sponplate med ABSlist. Svanemerket. Flow hvit og sort ask: Askefinèrt malt 19 mm 
MDFpanel med faset gripekant, trestruktur. Liggende finér, stående på høyskaps
dører. Flow hvit/farge: Malt 19 mm fuktbestandig MDFplate med faset gripekant.  
Louis malt/håndlasert: Malt 16 mm fuktbestandig MDFplate med ramme og glatte 
speil. Leveres i hvit, varmgrå og sort. Leveres også håndlasert i antikkhvit. Vitri
nedør med antikkglass. Plain hvit og farge: Malt 19 mm fuktbestandig MDFplate 
med faset kant. Plain eik: Eikefinért mattlakkert 19 mm sponplate med 3 mm faset 
trekant. Liggende finér på skuffefronter, stående på dører og oppbevaringsskap. 
Twist hvit og farget til Free: Malt 19 mm fuktbestandig MDFplate med faset kant 
og integrert grep. Ram hvit: Hvitfoliert 19 mm MDFplate med ramme og glatt speil.  
Ramme eik: Ram i 19 mm massivt tre med finért glatt speil med stående finér.  
Classic hvit og farge: Malt 19 mm fuktbestandig MDFplate med frest profil. Fås 
også i vitrine med klarglass. Light hvit: Malt melaminbelagt MDFplate 16 mm med 
kantlist. Light Wood: Melaminbelagt fuktbestandig sponplate 16 mm med kantlist.  
Liggende finér på skuffefronter, stående på dører og oppbevaringsskap. Soft hvit 
og farge: Malt 16 mm fuktbestandig MDFplate med rundet kant. Line hvit og farge 
til Mezzo: Malt 16 mm fuktbestandig MDFplate med freste spor og rundet kant.

SERVANTER

I Vedums sortiment er det servanter i porselen og støpemarmor. I serien Louis er 
det servantplater i komposittstein og kalkstein med underlimt porselensservant. 

Kalkstein: har karbonatmineral (kalsitt) som hovedmineral, kalkstein er følsom 
for syrer som kan etse og lage merker i steinen. Syrer finnes for eksempel i 
sure rengjøringsmidler, vin, eddik, kullsyre, fruktjuice osv. Kalkstein har en viss 
absorpsjonsevne. Den bør derfor ikke utsettes for fargede væsker som kan trenge 
ned i steinen. Eventuelt søl bør straks tørkes bort. Ved daglig rengjøring holder 
det vanligvis med en fuktig klut. Ved behov for rengjøringsmiddel bruk grønnsåpe, 
et skånsomt oppvaskmiddel eller de spesialmidlene som finnes for kalkstein. 
Komposittstein: servantplate av komposittstein har et materiale som for en stor 
del likner på granitt, men med en helt tett overflatestruktur. Selv om komposittet 
tåler varme, bør det ikke utsettes for varmesjokk. For den daglige pleien brukes en 
fuktig bomullsklut.

Porselen er et keramisk materiale som er levende i produksjonsprosessen. På 
grunn av dette kan ujevnheter eller skjevheter oppstå. Lengdemålet kan også 
påvirkes og må ha en toleranse på +/ 1 % av servantens totale lengde. Hver 
servant gjennomgår en kvalitetskontroll og undersøkes for å overholde de kravene 
som er angitt. Porselensservanter har en glasert overflate som er lett å holde ren. 
Overflaten er bestandig mot de fleste kjemikalier med unntak av sterke syrer (f.eks. 
saltsyre og svovelsyre) og sterke alkaliske midler (f.eks. kaustisk soda). Rengjør 
porselensservanten din regelmessig med vanlig rengjøringsmiddel.

Støpemarmorservant med Evermite-overflate (blank). Støpemarmor består i 
hovedsak av malte mineraler med bindemiddel og har en jevn, porefri og slitesterk 
overflate i blank støpekompositt. For den daglige rengjøringen brukes såpe og 
vann. Ved eventuelle mindre skader på servanten kan det bestilles reparasjonssett 
hos nærmeste forhandler. 

Støpemarmorservant med Top Solid-overflate (matt). Med en kjerne av støpe
marmor og en slitesterk og glatt Top Solidoverflate med et steinliknende utseen
de. Top Solid er en sprøytet kompositt som påføres med en tykkelse på ca. 1–2 mm 
og har svært høy hardhet. Rengjøres med den vedlagte hvite nanosvampen fuktet i 
vann. Til denne trenges det ikke noe rengjøringsmiddel. Ellers kan man bruke en  
fuktig klut med et skånsomt rengjøringsmiddel, f.eks. håndsåpe, grønnsåpe eller 
oppvaskmiddel. Ved mindre riper kan man bruke en hvit Scotch Britesvamp. Dypere  
riper kan slipes forsiktig vekk med våtslipepapir eller en grønn Scotch Britesvamp.

Solid Surface. Zoneservantene er produsert i det steinliknende, slitesterke og 
lettstelte komposittmaterialet Solid Surface. På tross av navnet er materialet solid 
tvers gjennom. Solid Surface har vært på markedet siden 1964 og kalles av og til 
for akrylstein. Solid Surface er så nær 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. Skulle det allikevel bli en flekk er den enkel å slipe bort, fordi 
materialet er solid tvers gjennom. Solid Surface er også et godt miljøvalg fordi den 
blant annet er laget av mineraler fra naturlige kilder. Til daglig rengjøring bruker du 
en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Skulle det oppstå riper kan de slipes 
vekk med ScotchBritesvamp eller våtslipepapir. Dersom servanten får en flekk 
skal den umiddelbart tørkes bort.

Mer utførlige anvisninger for vedlikehold av badet ditt finner du på hjemmesiden vår,  

www.vedum.no/bad.

FUNKSJONSGARANTI

Vi gir 15 års funksjonsgaranti på skapskrog, skuffer og hengsler. Deler med feil 
erstattes med samme eller likeverdig produkt fra gjeldende sortiment. Eventuelle 
monteringskostnader erstattes ikke. Garantien gjelder ikke hvis ikke anvisningene 
for montering og vedlikehold er fulgt. Ellers gjelder Forbrukerrådets bestemmelser.

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING

Vi er sertifisert i samsvar med kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøsystemet ISO 

14001. Det betyr kvalitets og miljøsikring i alle ledd. Siden 1996 har vi dessuten 

den høyeste kredittvurderingen AAA i Bisnodes vurderingssystem og er dermed til

delt Bisnodes diamantdiplom. Av Sveriges nærmere 550 000 aksjeselskap er det 

bare omtrent 400 som når opp til det nivået. Baderomsserien Basic er Svanenmerket. 
Svanen er det offisielle miljømerket i Norden og et av de vanskeligste miljø og kvali
tetsmerkene man kan oppnå. Deler av vårt sortiment er BASTAregistrert. Hensikten 
med bransjens uavhengige miljøvurderingssystem BASTA er å fase ut stoffer med 
farlige kjemiske egenskaper fra bygge og anleggsprodukter.

MATERIALFAKTA
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CERTIFICATION

ISO 9001:2015

TM
CERTIFICATION

ISO 14001:2015

TM

GULV OG VEGGER

Her finner du oss
Salg av baderomsinnredningene våre skjer gjennom utvalgte VVSforhandlere – forhandlerliste finner du på 

www.vedum.no. De hjelper deg med tips og profesjonelle råd. Vi har også seks egne utstillinger i Svergie, med hele 

Vedums sortiment for kjøkken, bad, oppbevaring og vaskerom. Våre utstillinger kan ses i Linköping, Stockholm, 

Uppsala, Göteborg, Malmö og Vedum. www.vedum.no.

S. 12. ZONE 600, HVIT
Gulv Bricmate, Swedish Green
Vegger NCS S 1010G90Y

S. 14. ZONE 1000, ANTRASITT
Gulv Interkakel, PF1200M hvit matt
Vegger Interkakel, PW15M hvit matt, NCS S 2000N

S. 16. ZONE 1200, ÅSKBLÅ
Gulv Marokk, Diamond Blue Blood, Diamond North sea, 
Diamond Fog
Vegger Marokk, Diamond Blue Blood, NCS S 6010R90B

S. 18. ZONE 2000, BRUNBEISET ASK
Gulv Interkakel, MR66NEM
Vegger Interkakel, MR66NEM, NCS S 1502Y

S. 28. FLOW 500 SORT, ASK
Gulv Marrakech Design, Essaouira klassisk
Vegger CC Höganäs, Harmony hvit

S 30. FLOW 1010, HVIT
Gulv Marrakech Design, Haga
Vegger CC Höganäs, Harmony varmhvit

S. 32. FLOW SERVANTPAKKE 1500, SORT ASK
Gulv Tarkett, Istanbul Medium grey
Vegger Tarkett, Soft White, Soft Anthracite

S. 34. FLOW 2000, BETONGGRÅ
Gulv Magrab, Bianco Carrara
Vegger NCS S 7005G20Y
Lamper Wästberg, Claesson Koivisto Rune w131

S. 47. MEZZO 530, FERSKEN
Gulv Kakeldaxgruppen, Esagona Mosto 
Vegger NCS S 1510Y80R

S. 48. MEZZO 630, MELLOMGRÅ
Gulv Golvpoolen, Coem Marmor Carrara
Vegger NCS S 4500N 

S. 50. MEZZO 930, ANTIKKGRÅ
Gulv Kakelspecialisten, grønn marmor
Vegger NCS S 3005G20Y
Dør/list/vindu NCS S 6005G20Y

S. 52. MEZZO 1230 MM
Gulv CC Höganäs, Nova Arquitectura Cobalt
Vegger CC Höganäs, Mahon Plata blank, NCS S 1502Y

S. 62. FREE SERVANTPAKKE 415, TURKIS
Gulv CC Höganäs, Knappmosaik hvit
Vegger CC Höganäs, Harmony lys turkis matt, 
Harmony hvit matt

S. 64. FREE SERVANTPAKKE 615, LIGHT WOOD
Gulv Colorama, Urban grå
Vegger CC Höganäs, Harmony varmhvit

S. 66. FREE SERVANTPAKKE 915, ANTRASITT
Gulv CC Höganäs, Grynna medium grey hexagon
Vegger CC Höganäs, Harmony hvit blank

S. 68. FREE SERVANTPAKKE 615, VIT
Gulv CC Höganäs, Harmony kaff e latte matt
Vegger CC Höganäs, Harmony hvit matt, Harmony kaff e 
latte blank

S 68. FREE CLASSIC, VARMGRÅ
Gulv Magrab, grå Jämtlandskalkstein
Vegger CC Höganäs, Biselado hvit, NCS S 3502Y

S. 78. ART SERVANTPAKKE 608, HVIT
Gulv Svenska Kakel, Lotus antrasitt
Vegger NCS S 4000N, NCS S 0500N

S. 80. ART STATIV 908, ANTRASITTGRÅTT
Gulv CC Höganäs, Hexagon Roma, Paris og Oslo
Vegger CC Höganäs, Harmony hvit matt

S. 82. SERVANTPAKKE 908, BETONGGRÅ
Gulv Golvabia, Barcelona hvit matt
Vegger Golvabia, Barcelona grå blank

S. 88. LOUIS 700, SORT
Gulv CC Höganäs, Eden Bianco Carrara
Eden Nero St. Laurent
Vegger CC Höganäs, Eden Bianco Carrara

S. 90. LOUIS 700, HVIT
Gulv Tegelgolv
Vegger bak servant: Marrakech Design, Voltaire sensommer

S. 92. LOUIS 1540, ANTIKKHVIT
Gulv CC Höganäs, Le Piazze Erbe Antracite matt
Vegger Forbo Flooring, Onyx 23607

S. 98. BASIC SERVANTPAKKE 650, SORT
Gulv CC Höganäs, Branco
Vegg CC Höganäs, krystallmosaikk dark green

S. 100. BASIC SERVANTPAKKE 650, HVIT
Gulv Marrakech Design, Voltaire OP
Vegger Baseco, hvitlasert veggpanel Vfase

Idé og produksjon  Vedum Kök og Bad, Grand Public, 
stylist Sofie Lawett, tekst David Björklund, interiørarkitekt 
SIR Maria Öhrnell, foto Sam Sylvén, trykk DanagårdLiTHO.

En stor takk til Artelleriet, Bolia, Byggfabriken, CC Höganäs, 
Colorex, Duschbyggarna, Face Stockholm, Ferm Living, 
Golvpoolen, Gulled, Himla, Interkakel, Kakeldaxgruppen, 
Kakelspecialisten, Klockmaster, Kiehls, Marimekko, 
Marrakech Design, Miloii, Noa Noa, Olsson & Gerthel, 
Norrgavel, Sandberg Tyg & Tapet, SMD, Svenska Kakel, 
Swedese, Tarkett, Wallgrens Rör mfl.

Forbehold Vi har en løpende produktutvikling og 
forbeholder oss derfor retten til endringer i konstruksjon, 
materialer og utførelse. Naturmaterialer kan variere i 
farge og struktur. Av trykktekniske grunner kan treslag, 
fargeprøver og andre flater avvike fra virkeligheten, og vi 
tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Veiledende priser i 
NOK  inkl. moms. Uforutsette hendelser i vår omverden, 
eksempelvis en momsøkning eller kraftig valutaforandring, 

kan påvirke prisen.
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