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PLANLEGG BADEROMMET DITT

OPPHENGING
Hele Vedums sortiment leveres montert, med unntak av noen produkter i Basic-serien. 

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 opphengsskinner. 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 for eksempel servantskap. Hvis du bruker 

finérplater eller OSB-plater 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

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  732 mm

Flow servantpakke Top-Solid/porselen og Zone servantpakke  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 LED-belysning (loddrett) 1410-1745 mm

Rundt speil 600 høyde overkant 1898 mm  1718 mm 

Rundt speil 900 høyde overkant 1998 mm 1768 mm

Speil med LED-belysning og lyskant 1698 mm

Bright belysning 1935 mm
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EL-INSTALLASJONER OG BELYSNING
For at du skal kunne planlegge baderommet ditt, er det viktig å kjenne til noen av 

grunntrekkene i de reglene og anbefalingene som finnes for våtrom. Når det gjelder 

installering av strøm, skal du alltid bruke en godkjent elektriker. I tabellen ser du hvilke 

mål som gjelder for montering og el-installasjoner for produkter fra Vedum. 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. Våre belysninger har nøytral fargetemperatur, 

4000K. All belysning har minst beskyttelsesklasse IP24. Reglene er ikke enhetlige for 

hele baderommet. Hva som kan monteres, avhenger av avstanden til dusj eller badekar. 

Derfor inndeles baderommet i områder som vist nedenfor. 230 V stikkontakter skal 

plasseres i uklassifisert område og være koplet til jordfeilbrytere.

MÅL FOR EL-INSTALLASJONER
Egnet utgang for el-installasjoner ser du i tabellene. Målene er fra gulvet og til midten 

av belysningen på lengdemålet med mindre annet er oppgitt. Målet for belysningene 

gjelder skjult tilkopling bak belysningen. De kan også tilkoples ovenfra.

UTGANG ELINSTALLASJON BELYSNING, HØYDE OVER GULV:

Art speil- og skapbelysning 1680-1870 mm
Basic, Free og Flow skapbelysning 1880 mm
Nayra og Nite skapbelysning (monteres i senter av dybden på speilskap)
Basic og Free speilbelysning 1890 mm
Speilskap PLUS, Flow speilskap, speilskap Premium 1880 mm
Louis overskapsbelysning 1950 mm
Louis speil 1734-1834 mm
Speil på veggplate* 1470-1660 mm
Speil med LED-belysning* 1818 mm
Speil med blank aluminiumsramme* 1818 mm
Speil med LED-belysning og lyskant* 1260-1730 mm
Rundt speil med lyskant 600* 1500-1700 mm
Rundt speil med lyskant 900* 1360-1740 mm
*(strømmen koples til bak speilet)

STIKKONTAKT I SKUFF OG SKUFFBELYSNING
230 V stikkontakter fås som tilbehør til Art, Flow, Mezzo, Zone og Free og leveres 

montert i skuff inkludert ledning og støpsel. Skuffbelysning leveres som tilbehør til 

de samme seriene. Skuffbelysningen forbindes med en driver med støpsel og koples 

til stikkontakt som plasseres bak underskapet. HØYDE OVER GULV:

UTGANG ELINSTALLASJON FOR SKUFF 230 V STIKKONTAKT OG 

SKUFFBELYSNING,

Art servantpakke 390 - 690 mm
Flow/Zone servantpakke med en skuff 530 - 630 mm
Flow/Zone servantpakke med to skuffer 250 - 630 mm
Free servantpakke 390 - 640 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 en åpen 

bunnventil og sluk i gulvet. 

UTGANG AVLØP I VEGG, MAKS. HØYDE OVER GULV:

Art, Free, Basic og Flow servantpakke  550 mm

Art servantpakke med stativ 570 mm

Louis servantpakke 480 mm

Mezzo servantpakke 560 mm

Zone servantpakke  600 mm

PLASS TIL Å TREKKE RØR BAK SKUFFEN 
Servantskap til servant med skuffer har noe plass til trekking av rør bak skuffen 

i henhold til X og Y* på tegningen nedenfor: 

*Free servantskap mangler spikerslag, totalmål 65 mm er til vegg. 

Art servantpakke X=  85 mm

Basic servantpakke X=  90 mm

Flow/Zone servantpakke X=  75 mm

*Free servantpakke Y= 65 mm

Mezzo servantpakke X= 60 mm

Badekar eller dusj med kar. Dusj uten kar.

Område 0: Krever minst IPX7

Område 1: Krever minst IPX4

Område 2: Krever minst IPX4

Uklassifisert område: Her kan 230 V-stikkontakt koples til 

Jordfeilbryter plasseres.
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