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Våra stommar är gjorda av fukttröga material och/eller har en ytbehandling 
som står emot fukt längre än traditionella material. Men det innebär inte 
att de tål att utsättas för vatten under lång tid. För att din badrumsinredning 
ska hålla sig fräsch länge, torka av vatten och fukt så snabbt som möjligt 
med en torr bomullstrasa. Samma gäller för luckorna. För rengöring använ-
der du lämpligen en fuktig bomullstrasa med milt rengöringsmedel, som 
t.ex. tvål, såpa eller milt diskmedel. Undvik att använda starka rengörings-
medel som kan skada produkten. Torka torrt efteråt. Tänk på att fläckar 
och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

STOMMAR
Vedums fukttröga stommar görs av spånskivor (P3) och MDF-board 
(V100). Det är material som står emot fukt betydligt längre än traditionella 
spånskivor och MDF-board. Ytbehandlingen är också fuktavvisande, slit-
stark och enkel att hålla ren.
Stomme Art:  Fukttrög MDF som för att få en motståndskraftig yta har målats 
i flera lager.
Stomme Flow: Fukttrög spånskiva belagd med mattlackerad askfaner, vit-
eller svartmålad faner.
Stomme Tidy, Day och F3: Vit stomme gjord av fukttrög spånskiva belagd 
med vitlackerad melamin. Ek- och valnötsstomme gjord av fukttrög spån-
skiva belagd med mattlackerad ek- eller valnötsfaner i sidor och fukttrög 
spånskiva belagd med ek- eller valnöts-melamin invändigt. 
Stomme Louis: Fukttrög MDF-board lackerad. 
Stomme Basic: Fukttrög spånskiva belagd med vit-, svart- eller ekmelamin.

LUCKOR
Luckorna i vårt sortiment är tillverkade i MDF, spånskiva eller massivt trä. 
För att få en motståndskraftig yta mot fukt har luckorna lackats eller folierats. 
Tänk på att trä är ett levande material som påverkas av till exempel struktur, 
ålder och växtplats. Din badrumsinredning kan därför avvika något i färg 
mot den du sett i butik eller i katalog.
Art målad: MDF-board folierad som målats i flera lager.
Art ask: Askfanerad spånskiva med en överfanerad 3 mm massiv träkant 
runt hela luckan. 
Classic: Vitmålad MDF-board.
Louis: Fukttrög MDF-board som för att få en motståndskraftig yta har målats i 
flera lager. Louis antikvit och antikgrön är dessutom handlaserade. 
Plain målad: MDF-board som för att få en motståndskraftig yta har målats 
i flera lager.
Ram vit: Folierad MDF-board. 
Ram ek och valnöt: Massivt trä med fanerad fyllning. 
Plain ek och valnöt: Spånskiva med mattlackerad faner. 
Flow ask, vit och svart: MDF-board belagd med mattlackerad askfaner, vit- 
eller svartmålad askfaner.
Basic ek och svart: Fukttrög spånskiva med melamindekor som är mycket tålig 
mot nötning och fukt.
Basic vit: Fukttrög spånskiva med vitlackerad melamin som är mycket tålig 
mot nötning och fukt.

TVÄTTSTÄLL
I Vedums sortiment finns tvättställ i porslin och gjutmarmor. I serie Louis 
finns tvättställsskivor i marmor och kalksten med underlimmad porslinsho. 
Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvud-mineral 
och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor 
och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i 
stenen. Syror finns till exempel i sura rengöringsvätskor, vin, ättika, kolsyra, 
fruktjuicer etc. Sten har en viss absorptionsförmåga. Den bör därför inte 
utsättas för färgade vätskor som kan tränga ner i stenen. Om man spiller 
bör detta torkas bort direkt. Vid daglig rengöring räcker det i allmänhet 
med en fuktig trasa. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa, milt 
diskmedel eller de specialmedel som finns för marmor och kalksten. 
Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen 
och därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Längdmåttet 
kan även påverkas och får ha en tolerans på +/- 1% av tvättställets totala 
längd. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att 
hålla de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta 
som är lätt att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med 
undantag för starka syror (t.ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier 
(t.ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt 
rengöringsmedel. Gjutmarmortvättställ med Evermite-yta (blank) består i 
huvudsak av krossade mineraler med bindemedel och har en jämn, porfri 
och slitstark yta i blank gjutkomposit. För den dagliga rengöringen använd 
tvål och vatten. Vid eventuell mindre skada i tvättstället finns lagningssats 
att beställa hos närmaste återförsäljare. Gjutmarmortvättställ med Top Solid-

yta (matt) är slitstarka och har ett slätt och stenliknande utseende. Top Solid 
är en yta av matt gjutkomposit med en mycket hög hårdhet. Det rengörs 
med bifogad vit Nano-svamp, fuktad med vatten. Till denna behövs inga 
rengöringsmedel. Alternativt kan man använda en fuktig trasa med milt 
rengöringsmedel t.ex. tvål, såpa eller diskmedel. Vid mindre repor kan man 
använda en vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort 
med våtslippapper eller en grön Scotch Brite-svamp.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING
Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljösystemet ISO 
14001. Det innebär kvalitets- och miljösäkring i alla led. Vi har dessutom 
sedan 1996 den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.
Från och med 2009 är delar av Vedums sortiment Svanenmärkt. 
Det gäller bland annat hela Basic som är den första Svanenmärkta bad-
rumsserien på marknaden. Svanen är den officiella miljömärkningen i Nor-
den och en av världens tuffaste miljö- och kvalitetsmärkningar. 
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