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Val och
inredning

Välkommen att
inreda din bostad
i Sjödalsterrassen
Så var 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. Att välja
hur ditt hem ska se ut engagerar både hjärna och hjärta.
Du ska bli lite kär direkt när du kliver över tröskeln. Men
du ska också bo och trivas länge, det är en stor och viktig
investering. Det vet vi och därför är vi noga med allt.
Från köksluckan till de väldisponerade badrummet.
Basen är klassisk och välkomnande, det är du som
tillför din stil och gör den trivsam. Den mattlackade
ekparketten och fönsterbänkarna i natursten stärker
känslan av tidlöshet. Köket har vit tidlös inredning från
Marbodal, mörkgrå bänkskivor och rostfri diskbänk
från Franke. Vi har fokuserat på köksmaskiner med låg
energiförbrukning och lägenheten är utrustad med
induktionshäll, inbyggnadsugn, mikrovågsugn, diskmaskin och kombinerad kyl/frys från Siemens. De större
lägenheterna har separat kyl och frys. Fläktkåpan från
Franke är integrerad med husets ventilationssystem.
Badrummet har duschvägg i glas, stilren kommod med
spegelskåp med integrerad belysning, utanpåliggande
spotlights. De större lägenheterna har tvättmaskin och
torktumlare. De mindre lägenheterna har kombimaskin.
För att du ska kunna sätta din egen prägel har vi tillsammans med inredare satt samman ett genomtänkt
program med val du som du kan göra. Lägenheten
har en genomtänkt standard, men du har möjlighet att
anpassa din inredning efter eget tycke och smak. Vilket
kakel känns bäst i köket? Ska du ha rostfria maskiner?
Känns det spännande att välja ett annat golv?
Så nu börjar resan, bläddra igenom broschyren och låt
dig inspireras.
Bilderna i broschyren är inspirationsbilder från olika projekt och kan
innehålla tillval av olika slag. Rätten till
förändringar förbehålles. Alla bilder i
broschyren är illustrationer. Avvikelser kan förekomma från det slutgiltiga utförandet
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Kök-Vårt val
Ett kök med tidlösa och hållbara material. Släta vita köksluckor,
vitt kakel med en modern form som fin kontrast till den antracitgrå laminatbänken. Traditionell och lättskött rostfri diskbänk. Vita
maskiner från Siemens med bra energiprestanda. Här boar du in
dig och låter din personlighet sätta prägeln.
Se bofaktablad för köksuppställning i din bostad.
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VÅRT VAL
Följande produkter ingår:

TILLVAL
Tillval köksluckor

Marbodal
Form
ljusgrå

Marbodal
Arkitekt plus
lingrön

LUCKA
Marbodal Aspekt vit 16 mm

Tillval stänkskydd
Helförband

STÄNKSKYDD
Centro Soul 10x30 cm, vit, blank,
sätts med helförband

Halvförband

Centro Soul
Vit matt
10x30 cm

Centro Soul
Grå blank
10x30 cm

Centro Biselado
med fasade kanter
Vit blank
10x20 cm

Centro		
Nordic Svart Skiffer
sticks

Color One
Vit blank
30x60 cm
Stående

Centro		
Carrara
Hexagon
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VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår:

Tillval bänkskiva

BÄNKSKIVA
Marbodal, Zeus Antracit , Kant MF1+

HANDTAG
Marbodal Solo
Krom, 128 mm

Marbodal		
Virrvarr ljusgrå
Kant MF1+
(laminat)

Marbodal
Beach Clay
(Kompositsten)

Marbodal			
Ek massiv

Marbodal		
Fine Grey
(Kompositsten)

BLANDARE
Hans Grohe. Focus
1-grepps köksblandare m DM
avstängning, krom
Marbodal		
Veneto Bianco
(Kompositsten)

Prislistan för tillval presenteras separat.

Tillval handtag

Tillval diskbänk - Större lägenheter

Marbodal Solo
Rostfri cc 128 mm
DISKBÄNK - STÖRRE LÄGENHETER
Franke Delux. Hel rostfri,
2 hoar inkl avställningsyta

Underlimmad ho i kompositstenbänk,
laminatbänk och ekbänk
Intra Horizon
Marbodal Skålen
Borstad

Tillval diskbänk - Mindre lägenheter

Marbodal Oval
Borstad
DISKBÄNK - MINDRE LÄGENHETER
Franke Delux. Hel rostfri,
1,5 hoar inkl avställningsyta

Oborrade luckor
inga handtag

Push-Open-funktion
med oborrade luckor
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Underlimmad ho i kompositstenbänk,
laminatbänk och ekbänk
Intra Horizon
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Vitvaror
VÄLJA VITVAROR
Vårt val är i vitt utförande. Som tillval finns ett rostfritt och
ett vitt premiumpaket. Alla vitvaror kommer från Siemens.

VÅRT VAL
Vitt paket:

Siemens Kyl/Frys
kombi, vit

Siemens
Inbyggnadshäll,
induktion,
ramlös design

Siemens Inbyggnadsugn
Vit 3D-varmluft plus (Inbyggd under
induktionshäll)
Siemens
Mikrovågsugn
I väggskåp, vit

Siemens
Diskmaskin
vit, A+.
Endast i lägenheter
om 2-5 rok*.

*Det är förberett för diskmaskin i lgh om 1 rok.
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Siemens kylskåp
Enligt avtal vit,
A++

Fläkt,
Franke spiskåpa

Siemens frys, vit

TILLVAL

TILLVAL

Rostfritt premium paket:

Siemens
kylskåp, rostfri

Siemens frys,
rostfri, no frost.

Vitt premium paket:

Siemens Kylskåp
Vit

Siemens
Inbyggnadsugn
Rostfri

Siemens Kyl/Frys
kombi, no frost,
rostfri.

Siemens Mikrovågsugn, rostfri

Siemens Diskmaskin
Rostfri A+++, 44dB

Siemens Frys		
Vit

Siemens Inbyggnadsugn
Vit, 3D-varmluft plus,
ecoClean

Siemens Kyl/Frys
kombi		
Vit NoFrost

Siemens Mikrovågsugn
Vänsterhängd alt högerhängd
vit, passar i väggskåp
Siemens Diskmaskin
Vit, A+++, 44dB

Siemens Diskmaskin, med helintegrerad lucka, A+++, pris för lucka
tillkommer, kan väljas till vårt val eller till något av premiumpaketen.
Siemens Diskmaskin, vit A+. Tillval till lägenheter om 1 rok.
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Badrum-Vårt val
Smakfullt duschrum i modern och ljus design. Utanpåliggande
spotlights i tak, stilrent matt kakel och tidlöst svart-gråskiftande
klinkergolv gör komforten total. Badrumsmöbel med spegelskåp med integrerad belysning och dusch med duschvägg i
glas.Tvättmaskin och torktumlare större lägenheter, kombimaskin i mindre lägenheter. Se bofaktablad för ditt badrums
disposition. Bilden nedan är en illustration där vissa avvikelser
kan förekomma. T.ex. ingår ej hyllan bredvid duschväggen.
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VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår i alla badrum.
Se ditt bofaktablad för placering.

Tillval kakel

Centro C1 vit matt
20x40

KAKEL
Centro		
C1 vit blank 20x40
sätts i helförband

Kakel matt
15x15

Tillval sättning kakel
Helförband

Halvförband

KLINKER
Centro		
Sthlm svart 10*10

Tillval klinker
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Hans Grohe, Focus

Klinker 10x10
Centro Sthlm
brun

Klinker 10x10
Centro Sthlm
grå

Klinker 15x15,
Kustgranit
svart

Klinker 15x15,
Kustgranit
brun

Klinker 15x15,
Kustgranit
ljusgrå

Klinker 15x15,
Kustgranit
grå
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VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår i alla badrum.
Se ditt bofaktabladf för placering.

Tillval möbelpaket

SPEGELSKÅP
Aspen Viskan
60 cm, vit

BADRUMSMÖBEL
Aspen Viskan
60 cm, vit

I WC/Dusch är
det spegel och
tvättställ

DUSCHSET
Hans Grohe Croma
1001 jet Eco Smart
handdusch

Möbelpaket i svart ekfaner med matchande
spegelskåp

Tillval spegel

Möbelpaket ekfaner
med matchande
spegelskåp

Tillval takdusch

Hans Grohe, Croma 160
Comfort Showerpipe
Aspen, Viskan
Spegel
60 cm

Tillval duschhörna

DUSCHVÄGG MED STÅNG
Intra Basic Ramona
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DUSCHHÖRNA
S-M11 INR Linc Niagara,
Rundade dörrar 800x900,
klarglas, blank profil

VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår i alla badrum.
Se ditt bofaktabladf för placering.

Vid val av badkar ingår detta badkarsblandarset.

TVÄTTMASKIN
Siemens
Frontmatad 7 kg,
A+++

Ecostat Comfort kar/
duschtermostat 150 cc
krom
TORKTUMLARE
Siemens
Kondenstumlare
7 kg, A++

Tillval badkar

KOMBIMASKIN
Siemens
Frontmatad 7 kg,
A+++
I vissa lägenheter,
se bofakta. (KM)

DUSCHBLANDARE
Hans Grohe
Ecostat Comfort duschtermostat 150 cc

IFÖ BKFF 1600 vit
Badkar
Klassiskt badkar tillverkat i vit emaljerad stålplåt med generös avställningskant runt om.
Badkar kan erbjudas alla lägenheter om 4-5 rok, alla 3 rok utom 6:1601,
Badkar kan även erbjudas i lägenhenhet 2:1204, 2:1304, 2:1404, 2:1504

WC-STOL
Ifö Sign 6893,
vägghängd
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Övrigt

VÅRT VAL
INNERDÖRRAR
Swedoor Easy		
Lättdörr, vit slät

GARDEROBER		
Marbodal Aspekt Vit			
Garderobsstomme Höjd ca 2100 mm
(Gaderober, städ och linne)

SKJUTGARDEROBER
Marbodal			
Skjutdörrsgarderob, vita dörrar,
hylla och underliggande stång

GARDEROBER/INREDNING		
Elfa/Marbodal			
Hylla + Klädstång

GARDEROBER/HANDTAG
Marbodal Solo
Krom cc 128 mm

PARKETT
BOEN Ek Home City
3-stav sidenmattlack

VÄGGAR
Vita målade väggar som standard
(Stockholmsvit)
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TILLVAL
Tillval skjutgarderober
Bärlist för Elfa-system

Tillval golv/parkett

BOEN Ek Concerto
3-stav vitmattlack

BOEN 1-stavs Ek Plank Animoso
Plank sidenmattlack
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Val och tillval så funkar det
Inredningsträff
Vi bjuder in till en inredningsträff där du får träffa vår
kontaktperson för inredningsvalen. Under mötet får du
information kring val och tillval och hur processen går
till. Passa på att se på materialprover och ställa frågor.

Inredning
Leverantör av köksskåp och garderober är Marbodal.
Leverantör av badrumsinredning är Aspen, Byggbeslag,
Ifö, blandare från Hans Grohe och kakel och klinker från
Centro.

Vårt Val och tillval
Vårt Val är den inredning och de ytskikt (allt som sitter
på väggarna som skåp, kakel etc. eller ligger på golv
som parkett och klinker etc.) som ingår i köpet av
lägenheten. 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 till en
merkostnad. Görs inga aktiva val utrustas lägenheten
med Vårt val, med vita vitvaror och med badrum enligt
din ritning och materialbeskrivning i säljbroschyren.
I alla lägenheter är det mattlackad ekparkett och vitmålade väggar.

Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Siemens. Avtalet med vitvaruleverantören slår fast att de ska 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 en likvärdig.

Inredningsavtal
Du kommer att få en länk och inloggningsuppgifter
e-postad till dig inför inredningsträffen. Via länken gör du
alla dina inredningsval. När samtliga val är registrerade
hos oss sammanställer vi ditt inredningsavtal och postar
alt mailar detta till dig så du kan signera beställningen.
Avtalet utgör grund för beställningen och det är viktigt
att du noggrant kontrollerar att ingenting saknas eller är
felaktigt. Avtalet är bindande och upprättas mellan dig
som köpare och Veidekke Bostad AB. Detta innebär att
du är bunden till ditt inredningsavtal oavsett om bostadsaffären fullföljs eller inte.

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

Stopptider
Inredningsval måste ske inom de tidsramar (stopptider)
som anges. Detta är viktigt för att valen ska hinna
hanteras och färdigställas tillsammans med lägenheten.
Stopptiden anger det datum vid vilken samtliga val ska
vara inlämnade till Veidekke. Passeras stopptiden inreds
lägenheten enligt Vårt Val. I det fall köpet sker under
pågående produktion kan valmöjligheterna vara
passerade eller mycket begränsade.

Övrigt
Veidekke Bostad AB reserverar sig för 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.siemens-home.se
Kakel & klinker – www.centro.se
Badrumsinredning – www.aspenbad.se
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Anteckningar
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Version: 2016 - 01-20

Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

BRF SJÖDALSTERRASSEN 2
Info: sjodalsterrassen.se
Inredningsval: Cecilia Nygren-Bonnier
inredning.sjodalsterrassen@veidekke.se

Veidekke kundcenter: kundcenter@veidekke.se 08-635 94 64

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

