Val &
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BRF BRYGGAN 1-2,5 ROK

Val och
inredning

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 vår inredare
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 valalternativ
utöver Vårt Val. Notera gärna dina tankar och idéer om
de val som poppar upp under det roliga planeringsstadiet. Sedan kommer du bli inbjuden till ett inredningsträff där du får titta på materialen i verkligheten samt
får råd och tips för att få ihop en bra helhet.

Bilderna i broschyren är inspirationsbilder från olika projekt eller
illustartioner och kan innehålla
tillval av olika slag. Rätten till förändringar förbehålles. Avvikelser
kan förekomma från det slutgiltiga utförandet.

Visa din
personlighet
med Vårt Val
När du köper en nyproducerad bostad är en av de stora
fördelarna att du får skapa ett personligt hem efter din
egen smak. I denna broschyr har vi samlat bilder på
material och inredning din lägenhet kommer utrustas
med. Du har även möjlighet att välja vissa detaljer så
som kakel, klinker och köksluckor - helt utan kostnad!
Du kommer att bli inbjuden till ett inredningsmöte där
du får möjlighet att titta på de olika valmöjligheterna. Då
kommer du att få se prover på standard som planerats
för kök och badrum. Här presenteras även delar av det
utbud du kan välja på av köksluckor, beslag, kakel och
klinkers.
Vi kommer i god tid meddela när sista dagen för inredningsvalen ska vara gjorda. Om du inte gör några val
kommer din lägenhet att utrustas med standardsortimentet, det vi kallar ”Vårt Val”.

Val lucka

Kök
Köket är en varm, livfull och väldoftande mittpunkt
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.

LUCKOR, KAKEL
HANDTAG OCH
BÄNKSKIVOR
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.

Val handtag

T-grepp rostfri, 128 mm

Vinga, mörkgrå

Art rostfri, 128 mm

Val bänkskivor

LUCKA
Aspekt, vit,
Marbodal

Laminat, Zeus Antracit

Laminat, Svart Mocka

Val kakel

BÄNKSKIVA
Laminat, Grå Betong, Marbodal

Vit, blank, 10x30 cm

Grå, blank, 10x30 cm

Vit, blank, 15x15 cm

Grön, blank, 10x30 cm

Beige, blank, 10x30 cm

Turkos, blank, 10x30 cm

Blå, blank, 10x30 cm

Gul, blank, 10x30 cm

Orange, blank, 10x30 cm

KAKEL 10X 30 CM
Vit, matt, Centro Kakel och Klinker

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

DISKBÄNK,
BLANDARE,
DISKMASKIN

KYL/FRYS,
SPISHÄLL, UGN
OCH FLÄKT

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

DISKBÄNK
Intra Horizon HZ 615SH
Underlimmad i laminat, Marbodal

BLANDARE
Focus 31823000 med
diskmaskinsavstägning
Hansgrohe

SPISHÄLL
Induktionshäll
EH611BE18E
Siemens

UGN
Inbyggnadsugn
HB20AB212S,
Siemens

FLÄKT
Utdragbar med silvrig grepplist,
Siemens. Obs! Gäller endast 2-2,5 rok.
DISKMASKIN
SN45D202SK, Vit, 600mm, A+
Siemens
OBS! Gäller endast 2-2,5 rok.
1 rok har förberett för diskmaskin.

FLÄKT
CPDJ, Fläkt Woods
Obs!Gäller endast 1 rok.

Toalett
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, och med egen tvättmaskin
och torktumlare/kombimaskin bestämmer du din
egen tvättid.

KAKEL, KLINKER,
KROKAR OCH
HÅLLARE

TOAPAPPERSHÅLLARE
Home, krom, Smedbo.

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.

KROK
Home, 4-krok, Smedbo.

KROK
Home, 2-krok,
Smedbo.

KAKEL 20X20 CM
Vit, blank, ljusgrå fog.

HANDDUKSTORK
Scalda 50x80 cm,
Anterna, vattenburen

KLINKER 10x10 CM
STHLM grå.

Val kakel 20x20 cm

Vit, matt, ljusgrå fog, 20x20 cm

Val klinker 10x10 cm

STHLM beige,
grå fog

STHLM brun,
mörkgrå fog

STHLM svart,
mörkgrå fog

SPEGLAR,
KOMMODER,
BLANDARE OCH
BELYSNING

DUSCH OCH
WC-STOL

Val spegelskåp och kommod

TVÄTTMASKIN,
TORKTUMLARE
KOMBIMASKIN

DUSCHVÄGG
Niagara, klarglas
800x900 mm, INR
TVÄTTMASKIN
Siemens, 7 kg,
vit. A+++
Enligt planlösning

SPEGELSKÅP
Viskan 60 vit,
integrerad
lysrörsbelysning
och eluttag, Aspen.

KOMMOD
Viskan 60 vit,
2 lådor, tvättställ
porslin,
Aspen.

Viskan 60 svart ek.
Spegelskåp med integrerad
lysrörsbelysning och eluttag.
Kommod med tvättställ och
2 lådor.

HANDTAG TILL KOMMOD
A krom, 128 mm, Aspen.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Ecostat Comfort 13116000,
Hansgrohe.

TAKBELYSNING
Plafond, Electric
Opus 200, IFÖ.

Viskan 60 svart ek.
Spegelskåp med integrerad
lysrörsbelysning och eluttag.
Kommod med tvättställ och
2 lådor.

TORKTUMLARE
Siemens,
självrengörande
kondensor, 7 kg,
vit. A++
Enligt planlösning

DUSCHHANDSET
Croma 27742-000,
Hansgrohe

DUSCHBLANDARE
Ecostat 1001 SL, 13278000
Hansgrohe

WC-STOL
Ifö Sign 6860

KOMBINERAD
tvättmaskin och
torktumlare.
Siemens,
självrengörande
kondensor,
7 + 4 kg, vit. A.
Enligt planlösning

BÄNKSKIVA
Laminat, vit.

Golv, väggar
och detaljer

GOLV, VÄGGAR OCH
GARDEROBER
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.

Vårt Val, en klassisk ekparkett och målade väggar i
vacker vit kulör, ger en lugn och harmonisk inramning
med svängrum till dina personliga detaljer.

EKPARKETT
3-stav mattlackerad
Home City, Boen.

GOLVLISTER
OCH FODER
Vita fabriksmålade.

VÄGGAR MÅLADE
NCS-kod S 0502-Y vit, glanstal 7.

HANDTAG
GARDEROB
Solo rostfri
128 mm.

GARDEROB
Aspekt vit.

Val och tillval så funkar det

DÖRRAR,
HANDTAG OCH
HATTHYLLA

Inredningsträff
När förhandsavtalet är undertecknat kommer du att få
information om när du senast kan göra eventuella
tillval. Du kommer att bli inbjuden till en inredningsträff
där vi visar upp prover på de olika valmöjligheterna så att
du kan känna dig fram till det som passar dig.

INNERDÖRR
Slät, vit, Swedoor

Vårt Val och tillval
Vårt val 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 lägenheten, se lägenhetsbeskrivningen
i säljbroschyren. Tanken med Vårt Val 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 lägenheten enligt Vårt Val.

DÖRRHANDTAG
Dorma, blank krom.

Val hatthylla

HATTHYLLA
Lobby, vit, SB Nord.
Längd enligt planritning.

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 AB. Detta innebär att du
är bunden till ditt tillvalsavtal oavsett om bostadsaffären
fullföljs eller inte.
Stopptider
Tillval måste ske inom de tidsramar (stopptider) som
anges. Detta är viktigt för att valen skall hinna hanteras
och färdigställas tillsammans med lägenheten. Stopptiden anger det datum vid vilken samtliga val skall vara
godkända av beställaren och inredaren. Passeras stopptiden inreds lägenheten enligt Vårt Val. I de fall köpet
sker under pågående produktion kan tillvalsmöjligheterna
vara passerade eller mycket begränsade.

Lobby, ek.
Längd enligt planritning.

Priser
Alla valmöjligheter som finns presenterade i denna
broschyr är kostnadsfria och gäller endast lägenheter om
1-2,5 rok i Brf Bryggan.

Inredning
Leverantör av köksskåp, garderober och viss badrumsinredning är Marbodal. Leverantör av badrumsinredning är
INR, Aspen, Byggbeslag, blandare från Hansgrohe och
klinker och kakel från Centro Kakel & Klinker.
Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Siemens. Avtalet med vitvaruleverantören 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 AB reserverar sig för att vissa varor kan utgå
ur sortimentet och ersätts då med likvärdig produkt.
Överblivet material tillfaller Veidekke AB.
Här hittar du mer information:
Kökssnickerier - www.marbodal.se
Vitvaror - www.siemens-home.se
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Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

Veidekke kundcenter: 031-50 56 00
kundcenter.vast@veidekke.se
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