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Välkommen 
   att inreda din 
bostadsdröm

Så är det äntligen dags att på riktigt börja ge dina  
inredningstankar liv och få konkreta material och  
färger att förhålla dig till i den fortsatta planeringen  
av ditt nya hem. här presenterar vi allt som har med 
den fasta inredningen att göra: kakel, golv, kök, badrum 
med mera. det är en rolig planering du har framför dig. 
Vi har gjort den lite enklare genom att låta våra inredare 
på Makajo med stor omsorg tänka igenom och planera 
en harmonierande bas av inredning, material och  
vitvaror som vi kallar Vårt Val.

Starta din planering här och nu. Bläddra igenom 
 broschyren där du dessutom finner övriga tillvals
möjligheter utöver Vårt Val (det kompletta tillvals sorti
mentet hittar du i beställningslistan). notera gärna  
dina tankar och idéer om de val som poppar upp  
under det roliga planeringsstadiet. Sedan kommer  
du få tid med Makajo att diskutera igenom dina  
slutliga inredningsval.

Bilderna i broschyren är inspirations 
bilder från olika projekt och kan innehålla 
tillval av olika slag. Avvikelser mellan 
bild och färdig bostad kan förekomma. 
Rätten till förändringar förbehålles.  
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Visa din 
      personlighet   
med Vårt Val

när du köper en nyproducerad bostad är en av de 
stora fördelarna att du till viss del kan vara med och 
påverka inredningen efter din egen smak. I ditt köp 
ingår en noga utvald inredning med material och 
vitvaror som håller hög kvalitet – den kallar vi Vårt Val. 
Vill du ha andra alternativ, med samma höga kvalitet, 
så erbjuder vi flera tillvalsmöjligheter.

På Makajo i Amerikahuset på Barlastgatan 2
finns en utställning till ditt förfogande. där kan du 
se den standard som planerats för kök och badrum 
samt få inspiration och idéer. här presenterar vi även 
delar av vårt utbud av köksluckor, beslag, kakel och 
klinkers. Behöver du någon att stämma av med så 
finns vi här och kan besvara dina frågor längs vägen.

Vår förhoppning är att den här broschyren ska inspirera 
och bli ett stöd när du gör dina val. Vi ser fram emot 
att få ta del av din inredningsresa!

Makajo
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Kök
köket är en varm, livfull och väldoftande mitt
punkt i hemmet. köket för oss samman och 
det är inte för inte det kallas för hemmets hjärta. 
Inredningen Vårt Val håller en genomgående 
harmonisk stil och kulör. en vilsam bas ur vilken 
du sedan skapar ditt personliga hem med dina 
detaljer, dina dofter och ditt du.

Arkitekt Plus, ljusgrå.

Infällda spotlights i skiva under väggskåp.    

Form, vit.Aspekt, kritvit.

Vollo, högblank.

Tillval luckor

Tillval handtag

Tillval belysning

Zenith rostfri 136 mm.Solo rostfri, 256 mm.

I de färgade rutorna presenterar vi 
Vårt Val; kvalitativa inredningsdetaljer 
i tidlös design som utgör en stilfull 
och harmonierande bas för din i övrigt 
personliga inredningsstil.

LUCkoR,  
hAndTAg oCh  
BeLYSnIng

LUCkA 
Aspekt, vit, 
Marbodal.

LUCkA 
Vinga, mörkgrå,  
Marbodal.

hAndTAg 
Art rostfri, 
128 mm.

hAndTAg 
Tgrepp rostfri,  
128 mm.

hAndTAg 
Solo rostfri, 128 mm.
Stående på luckor, liggande på lådor.

BÄnkBeLYSnIng 
Ljusramp med spottar, vit.

Kostnadsfritt val 
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BÄnkSkIVoR 
oCh kAkeL

Laminat, Brazil Svart.  
Samt övriga laminatskivor  
ur Marbodals sortiment.

Laminat, Svart Mocka. Laminat, grå betong

Kostnadsfritt val, bänkskivor

BÄnkSkIVA 
Laminat, Zeus Antracit.

kAkeL 10X 30 CM 
Soul, vit, matt, Centro kakel.

kAkeL 10X 30 CM 
Soul, vit, blank, Centro kakel.

Kostnadsfritt val 

Massiva ekskivor ur  
Marbodals sortiment.

Stenskiva, nero Assoluto 
blankpolerad.

Tillval kakel

Soul, grå blank, 10x30 cm.

Soul, röd blank, 10x30 cm.

Soul, vit blank/matt,  
10x20 cm.

Biselado, vit blank,  
10x20 cm.

nordic skiffer sticks, svart.

Soul, grå matt, 10x30 cm.

Soul, vit blank/matt,  
30x60 cm.

Carrara,  
30x60 cm.

offerdal sticks.

Azulej Bianco.

Azulej nero.

Azulej grigio.

Tillval bänkskivor

Soul, svart blank, 10x30 cm. Soul, svart matt, 10x30 cm.

Soul, grön blank, 10x30 cm.
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dISkBÄnk, 
BLAndARe oCh 
dISkMASkIn

kYLSkÅP oCh 
FRYSSkÅP

Tillval diskbänk Tillval kylskåp

Tillval frysskåp

Tillval diskmaskin

Rostfri,  
A+++, 44 dB. 

Vit,  
A+++, 44 dB. 

Integrerad.  
Välj lucka från
Marbodal sidan 7.
A+++, 44 dB.

346 liter, 186 cm, 
A++, vit. Siemens.

346 liter, 186 cm, 
A++, rostfritt. Siemens.

237 liter, 186 cm,  
A++, vit. Siemens.

237 liter, 186 cm, 
A++, rostfritt. Siemens.

Tillval blandare

FM Mattsson 9000e I, 
krom med diskmaskins 
avstängning.

FM Mattsson garda II,  
krom med diskmaskins 
avstängning.

dISkBÄnk – Franke delux, 800 mm, utan 
avställningsyta. Rostfri.

BLAndARe –  
FM Mattsson 9000e II, 
krom med disk 
maskinsavstängning.

dISkMASkIn – Vit, A+, 48 dB, 
Siemens.

kYLSkÅP  
346 liter, 186 cm,  
A++, vit. Siemens.

FRYSSkÅP  
237 liter, 186 cm,  
A++, vit. Siemens.

InTRA hoRIZon (hZ815dM)  
Underlimmad diskbänk utan  
avställningsyta. Rostfri.

InTRA FRAMe (FR520) 
Underlimmad diskbänk 
utan avställningsyta. Rostfri.

InTRA hoRIZon (hZ1120d) 
Underlimmad diskbänk med  
avställningsyta. Rostfri.

InTRA hoRIZon (hZ615Sh) 
Underlimmad diskbänk utan 
avställningsyta. Rostfri.
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Tillval fläkt

hÄLL, Ugn, 
MIkRoVÅgSUgn
oCh FLÄkT

InBYggnAdSUgn
Varmluft, vit, Siemens.

Utdragbar, med rostfri grepplist.

Fläktkåpa rostfri.

FLÄkT
Utdragbar med vit grepplist, Siemens.

Tillval häll Tillval mikrovågsugn

Induktionshäll med 
touchSlider.

Mikrovågsugn i väggskåp/högskåp, 
vit.

Mikrovågsugn i högskåp, vit.

Varmluftsugn med  
8 ugnsfunktioner och 
pyrolysrengöring, vit.

Mikrovågsugn i högskåp, rostfri.

Varmluftsugn med  
8 ugnsfunktioner, vit.

Varmluftsugn med  
8 ugnsfunktioner och 
pyrolysrengöring, rostfri.

Tillval ugn

IndUkTIonShÄLL
Siemens.

Varmluftsugn med  
8 ugnsfunktioner, rostfri.

Mikrovågsugn i väggskåp/högskåp, 
rostfri.
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Bad och  
      dusch
din dag börjar och slutar oftast i badrummet. 
det är ett viktigt rum som både ska fungera 
praktiskt och ge mjuk upp eller nedvarvning. 
helkaklade väggar och klinker på golvet är 
skönt för ögat och lätt att hålla fräscht.

SThLM, brun.

kakel 20x40 cm, C1 vit matt,  
liggande, ljusgrå fog. 

SThLM, svart.SThLM, beige.

Kostnadsfritt val – kakel 20x40 cm

Tillval – klinker 10x10 cm

Tillval krokar och hållare

I de färgade rutorna finner du Vårt Val; 
kvalitativa inredningsdetaljer i tidlös och 
harmonierande design. Släpp sedan 
loss din personlighet genom färgglada 
textiler och smågrejer.

kAkeL, kLInkeR, 
kRokAR oCh 
hÅLLARe

kLInkeR  
10x10 CM
SThLM grå, 
Centro kakel.

home, handduksstång.

home, enkelkrok. home, 4krok.

kRok 
home, dubbelkrok, Smedbo.

ToAPAPPeRShÅLLARe 
home, krom, Smedbo.

home, dubbelkrok.

kAkeL 20X40 CM 
C1 vitt blank, liggande, ljusgrå fog.  
Centro kakel.
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SPegeLSkÅP,  
koMModeR, 
BLAndARe oCh
BeLYSnIng

dUSCh, BAd 
oCh WCSToL

Spotlight, vit, i tak.

Tillval duschväggTillval kommod

Tillval badkar

Tillval spegelskåp och spegel

Tillval tvättställsblandare Tillval takbelysning

Tillval duschset

LInC niagara, 
klarglas/frostat 
glas, grepp,  
rundade dörrar.

ek, 2 lådor, tvättställ porslin. LInC Angel, 
klarglas/frostat 
glas, grepp,  
raka dörrar. 

Basic Stimson, 
klarglas, handtag,  
rundade dörrar.

Gäller ej i dusch-
rum Villa Ida. 

Svart ek, 2 lådor, tvättställ porslin.

Skärmvägg för badkar:  
Basic Isabel, 800 mm, klarglas, 
blank silver (gäller badrum övre plan).

Svart ek, integrerad 
lys  rörsbelysning  
och eluttag.

garda, krom.

dUSChBLAndARe  
9000e II, FM Mattsson.

Takduschset, 
9000e.

ek,integrerad 
lys rörs belysning 
och eluttag.

Spegel 
B:60 h:80 cm, 
med Ledbelysning.

SPegeLSkÅP 
Viskan 60 vit,  
integrerad  
lysrörsbelysning 
och eluttag.

koMMod 
Viskan 60 vit,
2 lådor, tvättställ 
porslin.

TVÄTTSTÄLLSBLAndARe 
9000e II, FM Mattsson.

hAndTAg koMMod 
A, krom, 128 mm.

BAdkAR 
Vit, halvfront
(gäller badrum övre plan).

dUSChhAndSeT
Sarona, krom,  
FM Mattsson.

BAdkARSBLAndARe
9000e, FM Mattsson.

WCSToL
Ifö Sign.TAkBeLYSnIng 

Plafond, vit.

duschhandset, 
9000e.

duschhandset, 
Venado.

Tillval handukstork

Somatherm elektrisk 
handdukstork, 
525x810mm.

Somatherm elektrisk 
handdukstork, 580x435mm.
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TVÄTTMASkIn,
ToRkTUMLARe
oCh öVRIgT

Val av klinker till tvättstuga se sid 21.

TVÄTTMASkIn  
Siemens, 7 kg, 
vit. A+++.

ToRkTUMLARe 
Siemens, själv    
rengörande  
kondensor, 
7 kg, vit. A++.

BÄnkSkIVA 
Laminat, vit.

Tillval diskbänkskåp med ho (endast Villa Emil)

Tillval överskåp och belysning

Tillval bänkskivor

diskbänkskåp  
Aspekt vit, 600 mm, 
handtag Solo 128 mm, 
rostfri look.

Tvättho infälld i bänkskiva.

Blandare FM Mattsson 
9000e II, krom.

Laminat, Svart 
Brazil.

Laminat, Textil grå. Laminat, ek Block.

överskåp Aspekt vit,  
600 mm, handtag  
Solo 128 mm, rostfri look.

Bänkbelysning under väggskåp. 
Ljusramp med spottar, vit.

LUCkA
Aspekt vit med 
handtag Solo 128 mm,  
rostfri look. 

 
Gäller enbart Villa Emil.

Tvätt och  
    groventré
ett eget rum för tvätt och klädvård gör vardagslivet 
lättare. dessutom med groventré där du kan lasta 
in leriga skor och svettiga fotbollskläder direkt i 
tvättmaskinen. ordning och reda får du med bra 
förvaring och smarta lösningar.

VÄggAR MÅLAde  
nCSkod S 0502Y vit.

kLInkeR 20x20 CM
SThLM grå, Centro kakel.
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Golv, väggar  
     och detaljer
Vårt Val, en klassisk ekparkett och målade väggar i 
vacker vit kulör, ger en lugn och harmonisk inram
ning med svängrum till dina personliga detaljer. Vill 
du sätta din egen touch direkt på väggar och golv 
kan du som tillval välja bland fina tapetkollektioner, 
hyllor, fler vackra golv och mattor. Bland annat.

ekparkett 3stav  
vit mattlack.  
Concerto, Boen.

Askparkett 3stav 
vit mattlack.  
Allegro, Boen.

ekparkett 1stav 
mattlack. Plank 
Animoso, Boen.

Tillval golv

Tillval klinker i hall och tvättstuga, 20x20 cm

Tillval golvlist

Tillval tapet

golvlist, ek.

goLV oCh
VÄggAR

White Light,  
eCo Wallpaper.

Poetry,
Boråstapeter.

every day Life,
Boråstapeter.

Borosan,
Boråstapeter.

Borosan easyup,
Boråstapeter.

ekPARkeTT 
3stav mattlackerad 
home City, Boen.

VÄggAR MÅLAde  
nCSkod S 0502Y vit, glanstal 7.

I de färgade rutorna visar vi Vårt Val; 
kvalitativa och tidlösa inredningsdetaljer 
som utgör ett stiligt och neutralt intryck. 
Tillsätt sedan dina möbler och din 
personlighet för rätt hemkänsla.

goLVLISTeR oCh FodeR 
Vita fabriksmålade.

SThLM, brun. SThLM, svart.SThLM, beige.kLInkeR  
20x20 CM
SThLM grå, 
Centro kakel.
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easy, vit med runt 
fönster i frostat glas.

Purity, vit. Stable, slät, vit.

Tillval innerdörrar

Tillval extra förvaring

garderob, 
Aspekt, vit.

Linneskåp, 
Aspekt, vit.

Toppskåp, 
Aspekt, vit.

döRRAR,  
hAndTAg,  
gARdeRoBeR, 
oCh hATThYLLA

InneRdöRR
easy, slät, vit, 
jeldwen.

Viktigt att veta
denna tillvalsbroschyr är ämnad att inspirera och bli
ett stöd på vägen när du gör dina inredningsval. 
Broschyren innehåller ett urval av de tillvalsmöjligheter
som finns i projektet. det kompletta tillvalssortimentet
hittar du i beställningslistan. observera att det ej är
möjligt att göra tillval utöver vad som finns med i 
beställningslistan.

Din kontakt
när förhandsavtalet är undertecknat kommer du att  
få information om när du senast kan göra eventuella  
projekteringsändringar och tillval samt dina kontakt
personer. en inredningsansvarig kommer att kontakta 
dig för att boka upp ett inredningsmöte där ni tillsammans 
går igenom val och tillvalsmöjligheterna för just din 
bostad.

Basutbud och tillval
Basutbudet är den inredning (väggar och dess placering) 
och de ytskikt (allt som sitter på väggarna som skåp,  
kakel etc. eller ligger på golv som parkett, klinker etc.)  
som ingår i köpet av huset, se husbeskrivningen 
i säljbroschyr. Tanken med ett bra basutbud är att 
materialen ska vara lättskötta och designen tidlös. 
Tillval är att välja en annan produkt eller färgsättning 
än den som ingår. görs inga aktiva val utrustas huset 
enligt basutbud. Inom basutbud kan emellertid en del 
kostnadsfria färgsättningsval göras, enligt vad som 
anges i denna broschyr.

Tillvalsavtal
Tillvalen resulterar i ett tillvalsavtal. Avtalet utgör grund 
för beställningen och det är viktigt att du noggrant 
kontrollerar att ingenting saknas eller är felaktigt.  
Tillvalsavtalet är ett bindande avtal som upprättas 
mellan dig som köpare och Veidekke Bostad AB.  
detta innebär att du är bunden till ditt tillvalsavtal 
oavsett om bostadsaffären fullföljs eller inte.

Betalning av projekteringsändringar och tillval
Projekteringsändringar och tillval innebär normalt en 
tilläggskostnad. Vid tillvalskostnader över 10 000 kr 
faktureras 25 procent på det totala beloppet som 
en handpenning. Slutlig betalning sker i samband 
med tillträdet. Tillvalen besiktigas i samband med 
slutbesiktning av huset då du som köpare inbjuds  
att närvara. Vid nyckelutlämning kontrolleras 
slutbetalning av ditt tillval.

Val och tillval -
     så funkar det 

Stopptider
Tillval måste ske inom de tidsramar (stopptider) som 
anges. detta är viktigt för att valen skall hinna hanteras 
och färdigställas tillsammans med huset. Stopptiden 
anger det datum vid vilken samtliga val skall vara 
godkända av beställaren och inredningsansvarig. 
Passeras stopptiden inreds huset enligt basutbud. I de 
fall köpet sker under pågående produktion kan tillvals 
möjligheterna vara passerade eller mycket begränsade.

Priser
Samtliga redovisade priser (se separat prislista) 
inkluderar mervärdesskatt. I husets pris ingår 
basutbud. de redovisade priserna är tillkommande 
pris för tillval och inkluderar montering, material och 
hanteringskostnader samt arbetskostnader.

Inredning
Leverantör av köksskåp, skjutdörrsgarderober, garderober
och viss badrumsinredning är Marbodal. Leverantör av
badrumsinredning är InR, Aspen, Smedbo, blandare
från FM Mattsson och klinker och kakel från Centro kakel
och klinker.

Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Siemens. Avtalet med vitvaru
leverantören slår fast att de skall leverera den senaste 
modellen i serien om serien uppdateras, alternativt 
leverera en likvärdig produkt om serien utgår under 
tiden för produktionen. detta kan innebära att en 
artikelbeteckning förändras. Avtalet medger även att 
artikelförändringar eller produktbyten inte aviseras 
såvida inte funktion eller design synnerligen förändras. 
Vid byte av produkt värderas i första hand funktion. 
Avisering sker enbart om en produkt utgår och inte 
ersätts av likvärdig.

Egna inköp
Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta och/eller 
levererade av dig.

Övrigt
Veidekke Bostad AB reserverar sig för tryckfel och att 
vissa varor kan utgå ur sortimentet och ersätts då med 
likvärdig produkt. överblivet material tillfaller Veidekke 
Bostad AB.

Här hittar du mer information:
kökssnickerier  www.marbodal.se
Vitvaror  www.siemenshome.se

döRRhAndTAg
dh7194 matt, krom, 
dorma.

gARdeRoB
Lucka, Aspekt vit.

hAndTAg gARdeRoB 
Solo rostfri, 128 mm.
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