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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 vår inredare 
med stor omsorg tänka igenom och planera en harmo
nierande bas av inredning, material och vitvaror som  
vi kallar Vårt Val.

Starta din planering här och nu. Bläddra igenom bro
schyren där du dessutom finner övriga valalternativ 
utöver Vårt Val. Notera gärna dina tankar och idéer om 
de val som poppar upp under det roliga planerings
stadiet. Sedan kommer du få tid med vår inredare att 
diskutera igenom dina slutliga inredningsval.

Bilderna i broschyren är inspira
tionsbilder från olika projekt och 
kan innehålla tillval av olika slag. 
Rätten till förändringar förbehålles.  
Alla rumsbilderna i broschyren är 
illustrationer och kan innehålla 
tillval. Avvikelser kan förekomma 
från det slutgiltiga utförandet. 

Veidekke Bostad
Grafiska mallar

Kapitel 4 
Inredningsbroschyr

Sid 59Uppslag 1

Text om valprocessen.
Bildkollage med 1-4 bilder. 
Bilderna på uppslaget är inköpta och finns klara i  
mallen.

Typografi
Brödtext - Univers Light 10/13 pt
Rubrik - Veidekke InLove 40 pt

Inredningsbroschyr - Val
Uppslag 1
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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 vår inredare 
med stor omsorg tänka igenom och planera en harmo-
nierande bas av inredning, material och vitvaror som  
vi kallar Vårt Val.

Starta din planering här och nu. Bläddra igenom bro-
schyren där du dessutom finner övriga valalternativ 
utöver Vårt Val. Notera gärna dina tankar och idéer om 
de val som poppar upp under det roliga planerings-
stadiet. Sedan kommer du få tid med vår inredare att 
diskutera igenom dina slutliga inredningsval.

Veidekke Bostad AB 2014-XX-XX.  
Bilderna i broschyren är inspira-
tionsbilder från olika projekt och 
kan innehålla tillval av olika slag. 
Rätten till förändringar förbehålles.  
Alla bilderna i broschyren är illu- 
strationer och kan innehålla tillval. 
Avvikelser kan förekomma från 
det slutgiltiga utförandet. 

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

Att flytta in i en ny bostad är en härlig nystart. Vår inred
ningsansvarige kommer hjälpa er genom hela inred
ningsprocessen. Ett av våra råd är att dina val ska hålla 
över tid. Du ska kunna byta möbler och stilar i fram
tiden utan att behöva förändra grunden i din bostad.

Tänk noga igenom hur du vill ha ditt nya hem så att det 
anpassas till bostadens karaktär.
 
Övermöblera inte. Tomma ytor ger luft och rymd. Med 
små medel kan du åstadkomma stora förändringar,  
en ny tavla, nya kuddar och en pläd i soffan blir accen
ter som skapar liv och förnyar.

En funktionell planlösning vinner alltid i längden och 
underlättar om du någon gång i framtiden kommer att 
sälja vidare.

En av de stora hjärtefrågorna är oftast köket där man 
tillbringar en stor del av sin lediga tid. För att matlag
ningen ska bli extra inspirerande är det viktigt att funde
ra ut vilken utrustning du önskar.

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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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 person
liga hem med dina detaljer, dina dofter och ditt du.

kostnadsfritt tillval handtag

Art rostfri, 128 mm.

kostnadsfritt tillval luckor

Vinga, mörkgrå. 
 Marbodal.

Malevik, ljus ek. 
 Marbodal.

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.

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

BELYSNING VÄGGSKÄP 
Infällda spotlights LED,  
inkl dimmer. 

tillval handtag

Solo rostfri, 256 mm. Solo vit, 256 mm.

Zenith rostfri,  
136 mm.

Zenith vit,  
136 mm.

Tgrepp med läder, 
160 mm.

tillval luckor

Arkitekt+, vit. 
 Marbodal.

Aspekt+, canvas. 
 Marbodal.

Arkitekt+, lingrön.  
 Marbodal.

Arkitekt+, kritvit. 
 Marbodal.

Arkitekt+, ljusgrå. 
 Marbodal.

Solo vit, 128 mm.

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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BÄNKSKIVA 
Laminat, Marbodal Delano, ek, 0599,  
kantlist MF1 plus.

KAKEL
Vit, matt, 20x40 cm, 111162.

tillval stenskivor 

tillval bänkskivor 

BÄNKSKIVOR 
OCH KAKEL

tillval kakel

kostnadsfritt tillval kakel

Laminat, Zeus 
Antracit, 0534. 
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Soul,  
grå, blank,  
10x30 cm, 
105995.

Vit, blank, 20x40 cm, 
111165.

Azulej Bianco 
 Combination, 
20x20 cm, 
125089.

Vit matt,  
30x60 cm,  
111277.

Vit blank,  
30x60 cm,  
111271.

Laminat,  
Textil grå, 0588.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat,  
Drivved ek, 0578.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Stenskiva,  
Nero Assoluto.

Stenskiva,  
Nero Impala

Laminat,  
Vit, 0451.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Soul,  
beige, blank,  
10x30 cm, 
111356.

Azulej Nero 
 Combination, 
20x20 cm, 
125100.

Carrara Matt 
Rect, 
30x60 cm 
109256.

Laminat, Fantasi 
ljusgrå, 0249.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat,  
Vit marmor, 0598.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Stenskiva,  
Kalksten.

Laminat, svart 
Mocka, 0597.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Biselado,  
vit, blank, 
10x30 cm, 
111246.

Carrara Blank 
Hexagon,  
108008.

Laminat, 
 Basaltino, 0556.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, Mörkgrå  
kvarts, 0551.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Stenskiva,  
Bianco Carrara.

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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DISKBÄNK, 
BLANDARE OCH 
DISKMASKIN

KYLSKÅP OCH 
FRYSSKÅP

FRYSSKÅP  
237 liter, 186 cm,  
A++, vit. Siemens 
GS36VVW31.

KYLSKÅP  
346 liter, 186 cm,  
A++, vit. Siemens 
KS36VNW30.

tillval kylskåp

tillval frysskåp

346 liter,  
186 cm, 
A++, vit. 
Siemens 
KS36VAW31.

237 liter,  
186 cm, 
A++, vit. 
Siemens 
GS36NAW31.

346 liter, 
186 cm, 
A++, rostfri. 
Siemens 
KS36VAI31.

237 liter, 
186 cm, 
A++, rostfri. 
Siemens
GS36NAI31.

319 liter, 
178 cm, 
A++, 
integrerad. 
Siemens
KI81RAF30.

212 liter, 
178 cm, 
A++, 
integrerad. 
Siemens
GI38NP60.

DISKBÄNK – Marbodal Intra Horizon, rostfri, 
1 ½ vask med avrinningsyta, HZD815SH.

BLANDARE –  
Hans Grohe Focus,  
krom, HG31823000 tillval diskmaskin

Vit, A+++, 44 dB.  
Siemens SN45M209SK.

Rostfri. A+++, 44 dB.  
Siemens SN45M509SK.

Integrerad, A+++, 44 dB.  
Siemens SN65M046EU.

tillval blandare

Hans Grohe Cento L, 
krom, HG14841000.

Hans Grohe Talis S² Variac, 
krom, HG14875000.

tillval diskbänk

Intra Frame, rostfri, 
FR520. 
Till samtliga bostäder.

Intra Horizon, rostfri, 
HZ815DM. 
Till bostäder med 
800 mm bänkskåp.

DISKMASKIN 
Vit, A+, 48 dB,  
Siemens SN45D202SK.
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SPIS, HÄLL, UGN, 
MIKROVÅGSUGN
OCH FLÄKT

INDUKTIONSHÄLL
60 cm, ramlös design, 
Siemens EH611BE18E.

FLÄKT
Frihängande, rostfri, 90 cm. Siemens LF98BA572. 
Lgh A3 och A6.  
Ingår i tillval köksö för Lgh A1, A2, A4 och A5.

FLÄKT
Utdragbar, rostfri. Siemens LI64LB530. 

MIKROVÅGSUGN
I högskåp/väggskåp, vit. 
Siemens HF15M264.

INBYGGNADSUGN
Varmluft, vit, 66 liter,  
Siemens HB20AB212S.

tillval spishäll

Induktionshäll, 60 cm,  
Comfort Design.  
Siemens EX675LEC1E.

Varmluftsugn, rostfri,  
71 liter, ecoClean Plus.  
Siemens HB632GCS1S.

Varmluftsugn, rostfri,  
71 liter, pyrolysrengöring.  
Siemens HB672GCS1S.

Kombiångugn, 
100% ånga, rostfri, 
pyrolysrengöring.  
Siemens HR676GIS1S.

Varmluftsugn, vit,  
71 liter, ecoClean Plus.  
Siemens HB632GCW1S.

Varmluftsugn, vit,  
71 liter, pyrolysrengöring.  
Siemens HB672GCW1S.

tillval ugn

I högskåp/väggskåp, rostfri. 
Siemens BF634LGS1.

I högskåp/väggskåp, vit. 
Siemens BF634LGW1.

tillval mikrovågsugn

tillval fläkt

Utdragbar, rostfri. 
Siemens LI67RB530.

Vägghängd, rostfri. 
Siemens LC67BF532.

   Lgh A1, A2, A4 och A5  
Se separat ritning.

tillval köksö

   Infällda och dimbara,  
vita LED spotlights i tak. 

tillval belysning innertak

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Bad
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.

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

KAKEL
Vit matt, 20x40 cm, 111162.

KROK 
Passe, enkelkrok. 
JE Beslag.

KROK 
Passe, 4krok. JE Beslag.

KLINKER 
 Stockholm 
grå, 
10x10 cm, 
105876.

TOAPAPPERSHÅLLARE 
Passe. JE Beslag.

kostnadsfritt tillval kakel

Vit blank, 20x40 cm, 
111165.

kostnadsfritt tillval klinker

Stockholm 
svart,  
10x10 cm, 
105875.

Stockholm 
beige,  
10x10 cm, 
105877.

Stockholm 
brun,  
10x10 cm, 
105878.

tillval kakel

Vit matt,  
20x20 cm,  
111130.

Azulej Bianco 
Combination, 
20x20 cm, 
125089.

Vit blank, 
20x20 cm,  
111129.

Azulej Nero 
 Combination, 
20x20 cm, 
125100.

Vit blank, 
30x60 cm,  
111271.

Vit matt, 
30x60 cm,  
111277.

Fondvägg från urval med 
kakel/klinker enligt offert.

tillval klinker

Norrvik  
vit,  
15x15 cm, 
125211.

Härjedalen 
grå,  
15x15 cm, 
124843.

Norrvik  
grå,  
15x15 cm, 
125512.

Härjedalen 
svart,  
15x15 cm, 
124904.

Norrvik  
ljusgrå,  
15x15 cm, 
125213.

Norrvik  
svart,  
15x15 cm, 
125217.

Härjedalen 
vit,  
15x15 cm, 
124891.

Bränntorp 
silver,  
15x15 cm, 
125598.

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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SPEGLAR,  
KOMMODER, 
BLANDARE OCH
BELYSNING

SPEGEL 
Aspen A60 med 
LEDbelysning, 
340110.

KOMMOD 
Aspen Ikon, 60 vit, 
med dolt uttag, 2 lådor, 
 tvättställ  porslin, 320111.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 
Focus. Hans Grohe 
HG31604000.

HANDTAG 
Aspen A, krom, 128 mm, 20056.

tillval spegelskåp

Aspen A60 med ovan
belysning, vit, 341011.

Aspen A80 med ovan
belysning, vit, 343011.

Aspen A60 med ovan
belysning, ek, 341033.

Aspen A80 med ovan
belysning, ek, 343033.

Aspen Ikon 60, ekfaner, 
320133.

Aspen Ikon 80, vit,  
320211.

Aspen Ikon 80, ekfaner,  
320233.

tillval handdukstork

Handdukstork, Svedbergs Prio,  
53x78,5, krom. 50018.

tillval kommod

tillval handtag kommod

Pura Vida,  
vitkrom,  
Hans Grohe 
HG15070400.

Axor Starck,  
krom,  
Hans Grohe 
HG10117000.

Metris,  
krom,  
Hans Grohe 
HG31084000.

Aspen A,  
vit, 128 mm, 
20080.

tillval tvättställsblandare
Aspen imfri spegel,
B60/80 340092.

Aspen A80 med  
LEDbelysning, 342110.

   Infällda och dimbara,  
vita LED spotlights i tak. 

tillval belysning innertak

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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DUSCH, BAD 
OCH WCSTOL

DUSCHHANDSET
EcoSmart Crometta 1jet,   
Hans Grohe HG26535400.

DUSCHVÄGG 
Basic Stimson, 
klarglas,handtag, 
rundade dörrar, 
900x900 mm, 
INR 30502399.

DUSCHBLANDARE
Ecostat Comfort,  
Hans Grohe HG13116000.

WCSTOL
Ifö Sign,  
vägghängd, 
6893.

tillval badkartillval duschvägg

tillval duschhandset och blandare

tillval duschblandare

tillval badkarsblandare

LINC Angel, 
klarglas,  
Grepp Linc,  
raka dörrar,  
900x900 mm,
INR 51202399.

Ifo Caribia 1600, 0371650. 
Lgh C1–C3, D1–D2.

Duschhandset, 
 Raindance 240, 
showerpipe, 
 EcoSmart, 
Hans Grohe 
HG27228000.

Duschblandare,  
Ecostat, 
 Handsgrohe 
HG13213000.

Badkarsblandeare
Ecostat 1001 SL,  
Hans Grohe 
HG13287000.

LINC Angel,  
frostat glas, 
Grepp Linc,  
raka dörrar,  
900x900 mm,
INR 51210399.

Skärmvägg för badkar: Basic 
Isabel, klarglas,  
blank silver, 30302380. 
Lgh C1–C3, D1–D2.

LINC Niagara, 
frostat glas, 
Grepp Linc, 
 rundade dörrar,  
900x900 mm, 
INR 56010399.

Duschhandset, 
 Raindance Select 
E120 3jet,  
Hans Grohe 
HG26620400.

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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TVÄTTMASKIN,
TORKTUMLARE
OCH ÖVRIGT

TVÄTTMASKIN  
Siemens, 7 kg, 
vit, A+++, 
 WM12N0A7DN.

TORKTUMLARE 
Siemens, värme
pumpstumlare, 
7 kg, vit. A++, 
WT43H007DN.

BÄNKSKIVA 
Laminat, Zeus Antracit, 0534. 
kantlist MF1 plus, Marbodal.

tillval tvättmaskin och torktumlare

Tvättmaskin, 8 kg, vit, 
A+++, 
WM16W468DN.

Värmepumpstumlare, 
8 kg, vit, A++, 
WT47W568DN

tillval bänkskivor 

Laminat, Delano, 
ek, 0599,  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat,  
Textil grå, 0588.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat,  
Drivved ek, 0578.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat,  
Vit, 0451.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, Fantasi 
ljusgrå, 0249.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat,  
Vit marmor, 0598.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, svart 
Mocka, 0597.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, 
 Basaltino, 0556.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, Mörkgrå  
kvarts, 0551.  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.
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Golv, väggar  
     och detaljer
Vårt Val, en tidlös vitlackerad ekparkett och målade 
väggar i vacker vit kulör, ger en lugn och harmonisk 
inramning med svängrum till dina personliga detaljer. 

GOLV OCH
VÄGGAR

EKPARKETT 
3stav, 13 mm, mattlack, 
Gospel, Boen EIHLD5TD.

GOLVLISTER  
OCH FODER 
Vit.

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.

tillval väggar

   Målad vägg enligt offert.

VÄGGAR MÅLADE  
Tak och väggar är vitmålade i 
kulör NCS S0502Y.

tillval golvlist

Golvlist,  ekfanér.

Ekparkett 3stav, 
14 mm, vit,  
Concerto, Boen 
EIGL72TD.

tillval golv

Ekparkett 1stav, 
14 mm, mattlack, 
 Animoso Plank, 
Boen EIG845PD.

Ekparkett 1stav, 
14 mm, vit, Andante 
Plank Live Pure, 
Boen EBG836FD.

Norrvik  
vit,  
30x60 cm, 
125212.

Härjedalen 
grå,  
30x60 cm, 
124720.

Norrvik  
grå,  
30x60 cm, 
125216.

Härjedalen 
svart,  
30x60 cm, 
124721.

Norrvik  
ljusgrå,  
30x60 cm, 
125214.

Norrvik  
svart,  
30x60 cm, 
125218.

Härjedalen 
vit,  
30x60 cm, 
124725.

Bränntorp 
silver,  
30x60 cm, 
125603.

tillval klinker i entré

Stockholm 
svart,  
20x20 cm, 
105879.

Stockholm 
beige,  
20x20 cm, 
105881

Stockholm 
brun,  
20x20 cm, 
105882.

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Stockholm 
grå  ,  
20x20 cm, 
105876.
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Master Light/Stable,  
vit, massiv,  
karm och foder vita. 

Unique 01L, vit,  
massiv ramdörr, 
karm och foder vita.

tillval innerdörrar

DÖRRAR OCH 
GARDEROBER

GARDEROBER
Vita garderober, lucka Aspekt, 
inkl hylla och klädstång.

INNERDÖRR
Easy, slät 
vit, karm och 
foder vita.

Alla vita dörrar är målade i NCS S0502Y

   Infällda och dimbara,  
vita LED spotlights i tak. 

tillval belysning innertak

Se separat broschyr, Bofakta, under respektive 
lägenhet.

planlösningsändringar

tillval garderob

Skjutdörrar, vita eller  
spegeldörrar.

Extra gardrober,  
vita samma som standard.

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 inredare kommer att kontakta dig för att 
boka upp ett inredningsmöte där ni tillsammans går 
igenom val och tillvalsmöjligheterna för just din bostad.

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 bostaden, se rumsbeskrivningen i 
säljbroschyr. 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. Inom 
Vårt Val kan emellertid en del kostnadsfria färgsättnings 
val 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. Till
valsavtalet är ett bindande avtal som upprättas mellan 
dig som köpare och Veidekke. 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 tilläggskostnader över 10 000 kr  
faktureras 25 procent som en handpenning, dock 
minst 10 000 kr. Slutlig betalning sker senast 14 dagar 
före tillträdet. Tillvalen besiktigas i samband med slut
besiktning av lägenheten då du som köpare inbjuds att 
närvara. Vid nyckelutlämning kontrolleras slutbetalning 
av ditt tillval.

stopptider
Tillval måste ske inom de tidsramar (stopptider) som 
anges. Detta är viktigt för att valen skall hinna hanteras 
och färdigställas tillsammans med bostaden. Stopp 
tiden anger det datum vid vilken samtliga val skall vara
godkända av beställaren och inredaren. Passeras stopp
tiden inreds bostaden enligt Vårt Val. I de fall köpet sker 
under pågående produktion kan tillvalsmöjligheterna vara 
passerade eller mycket begränsade.

Val och tillval -
     så funkar det 

priser
Samtliga redovisade priser (se separat prislista) inklude
rar mervärdesskatt. I bostadens pris ingår Vårt Val. De 
redovisade priserna är tillkommande pris för tillval och 
inkluderar montering, material och hanteringskostnader 
samt arbetskostnader.

inredning
Leverantör av köksskåp, garderober och viss badrumsin
redning är Marbodal. Leverantör av badrumsinredning är 
INR, Aspen, Byggbeslag och blandare från Hans Grohe.

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 reserverar sig för att vissa varor kan utgå ur sor
timentet och ersätts då med likvärdig produkt. Överbli
vet material tillfaller Veidekke.

Här hittar du mer information:
marbodal.se
siemenshome.se
hansgrohe.se
aspenbad.se
inr.se
pax.se
swedoor.se
boen.se
svedbergs.se
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