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Kapitel 2 
Grunderna

Sid 22Ikoner

Ikonerna används för att visuellt dra uppmärk- 
samhet till USParna. En bild berättar fortare  
budskapet och lockar kunderna att läsa mer.

Tänk på att ikonerna:
- Alltid Veidekke-röda. 
- Aldrig har skuggor.
- Aldrig vara i 3D.
- Aldrig vara flerfärgade.
- Alltid bara är i en nyans av rött. 
- Aldrig ska vara inramade. 
- Alltid ska vara röd symbol på vit bakgrund,  
aldrig tvärt om.
- Ska vara fyllda med färg i den mån det går.
- Inte ska innehålla för mycket små detaljer. 
- Måste vara tydliga och kunna synas även när  
de är väldigt små. 

Alla ikoner sparas i en databas. Denna fylls  
på med nya efter hand som projekten gör  
nya. Alla är numrerade och har förslag på  
användningsområden.

Ikoner
En ikon säger mer än tusen ord

Förslag på ikoner

Ej godkända ikoner:
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Bilderna i broschyren är inspira-
tionsbilder från olika projekt och 
kan innehålla tillval av olika slag. 
Rätten till förändringar förbehålles.  
Alla rumsbilder i broschyren är 
illustrationer och kan innehålla 
tillval. Avvikelser kan förekomma 
från det slutgiltiga utförandet. 

Så är det äntligen dags att på riktigt börja ge dina inred-
ningstankar 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.

Bilderna är en illustration. Avvikelser kan förekomma.

 Välkommen
att inreda din bostad 
 i Central Park
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Att flytta in i en ny bostad är en härlig nystart. 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 för-
ändra 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 accenter  
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 till - 
bringar en stor del av sin lediga tid. För att matlagningen  
ska bli extra inspirerande är det viktigt att fundera ut vilken 
utrustning du önskar.

Bilderna är illustrationer. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

 Visa din
personlighet med 
 Vårt Val
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Alla lägenheter är utformade med tanke på att få största 
möjliga matglädje oavsett vilken storlek på lägenhet  
du väljer och i vilket väderstreck du lagar mat. Med 
öppenheten i planlösningen blir köket en mittpunkt för 
både matlagning och småprat. 

Modernt, fräscht och med plats för allt som kocken 
behöver för att matlagningen ska bli riktigt inspirerande. 
Välj till detaljer som kryddar tillvaron lite extra och du 
njuter av att stå vid spisen varje dag. Vårt Val håller 
en genomgående harmonisk stil och kulör, men du 
har friheten att laborera med andra nyanser så att det 
stämmer med dig och din livsstil.

KÖK
Kostnadsfritt val

TILLVAL

Vinga, mörkgrå. 
 Marbodal.

Vollo, högblank, 
vit.  Marbodal.

Form, vit. 
 Marbodal.

Arkitekt+, lingrön.  
 Marbodal.

Aspekt, kritvit. 
 Marbodal.

Arkitekt+, ljusgrå. 
 Marbodal.

Malevik, ljus. 
 Marbodal.

Tillval handtag

Tillval belysning

Point, rostfri. Zenith rostfri,  
136 mm.

T-grepp rostfri, 128 mm.

BELYSNING VÄGGSKÄP 
Infällda spotlights LED, inkl dimmer. 

VÅRT VAL

LUCKA 
Aspekt, vit, Marbodal.

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

BELYSNING  
Underskåpsarmatur 4x20W, vit.

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

Tillval köksluckor
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BÄNKSKIVA 
Laminat, grå betong, 0600, kantlist MF1 plus.

KAKEL
Soul, vit, matt, 10x30 cm, 111163.

Tillval stenskivor 

Tillval bänkskivor 

VÅRT VAL

Soul, grå, blank,  
10x30 cm, 111359.

Soul, vit, blank, 10x30 cm, 
111170.

Azulej Grigio 
 Combination, 
20x20 cm, 
125099.

Azulej Bianco 
 Combination, 
20x20 cm, 
125089.

Laminat, Delano 
oak, 599, 
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

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

Stenskiva,  
Nero Assoluto.

Azulej Nero 
 Combination, 
20x20 cm, 
125100.

Laminat, Ferro 
granit, 612, 
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, Gomera, 
558, 
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Stenskiva,  
Bianco Carrara.

Vit matt,  
30x60 cm,  
111277.

Vit blank,  
30x60 cm,  
111271.

Carrara Matt 
Rect, 
30x60 cm 
121893.

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

Laminat, Virrvarr, 
ljusgrå, 0537,  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, Mörkgrå 
kvarts, 551, 
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

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

Kostnadsfritt val

TILLVAL
Kostnadsfritt val

TILLVAL

Tillval kakel

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

Tillval kyl/frys

324 liter, 186 cm, A++, rostfri.  
Siemens KG36NVI35.

DISKBÄNK
Marbodal Intra Horizon,  
rostfri, HZD615SH.

BLANDARE 
Hans Grohe Focus,  
krom, HG31823000

Tillval diskmaskin

Rostfri, 60 cm,  
A+++, 44 dB.  
Siemens SN436S04IS.

Rostfri, 45 cm,  
A+, 44 dB.  
Siemens SR435I00IS.

Integrerad, 60 cm,  
A+++, 44 dB.  
Siemens SN858X03TE.

Integrerad, 45 cm,  
A+, 48 dB.  
Siemens SR615X00CE.

Tillval blandare

Hans Grohe Talis S² Variac, 
krom, HG14875000.

Tillval diskbänk

Intra Frame, rostfri, 
FR520.

DISKMASKIN 
Vit, A+, 48 dB, 60 cm, Siemens SN414W02AS.
Vit, A+, 44 dB, 45 cm, SR415W00CS (Till 1 rok).

KYL/FRYS  
213+94 liter, 186 cm, A++, vit. 
Siemens KG36VXW31.

Varmluftsugn, rostfri,  
71 liter, pyrolysrengöring.  
Siemens HB674GCS1S.

Varmluftsugn, vit,  
71 liter, pyrolysrengöring.  
Siemens HB672GCW2S.

Tillval ugn

I högskåp/väggskåp, rostfri. 
Siemens BF634LGS1.

I högskåp/väggskåp, vit. 
Siemens BF634LGW1.

Tillval mikrovågsugn

Tillval spishäll

Induktionshäll, 60 cm,  
Comfort Design.  
Siemens EX675LEC1E.

VÅRT VAL

INDUKTIONSHÄLL
60 cm, ramlös design, 
Siemens EU631BEF2S.

MIKROVÅGSUGN
I högskåp/väggskåp, vit. 
Siemens HF15M264.

INBYGGNADSUGN
Varmluft, vit, 66 liter,  
Siemens HB20AB212S.

FLÄKT
Franke, Cabinet, LED, 110.0444.097. 

TILLVAL TILLVAL
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VÅRT VAL

KAKEL
Seda Blanco,  
25x38 cm, P008.

KLINKER 
Easy grey, 
10x10 cm,  
104631.

SPEGELSKÅP 
Aspen A60 med ovan-
belysning, vit, 341011.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 
Focus. Hans Grohe 
HG31604000.

KOMMOD 
Aspen Ikon, 60 vit, 
med dolt uttag, 2 lådor, 
 tvättställ  porslin, 320111.
Handtag Aspen A, krom, 
128 mm, 20056.

BELYSNING INNERTAK 
Vita infällda spotlights.

God morgon och god kväll. Det är oftast här din dag 
börjar och slutar. Välkommen till din tvättstuga i dubbel 
bemärkelse. Här i ditt eget lilla spa kan du ta en lång 
skön dusch, men också tvätta dina kläder. Sköna material 
och behaglig färgskala ger ett lyxigt intryck. Kakel, klinker, 
spegel och kommod ska passa med mjuk frotté och 
kanske en väldoftande tvål. Små detaljer som växter, 
färgen på handdukar och snygga flaskor kan göra stor 
skillnad. Välj med omsorg så att du får en god morgon 
och en god kväll och en självklar plats för tandborsten. 

BADRUM

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

DUSCHHANDSET
Croma 100 Eco,   
Hans Grohe HG26535400.

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

DUSCHBLANDARE
Ecostat Comfort,  
Hans Grohe HG13116000.

WC-STOL
Ifö Sign,  
vägghängd, 
6893.

VÅRT VAL

TVÄTTMASKIN/
TORKTUMLARE  
Siemens, 7 kg, 
vit, A,  
WD15H540DN.

VÄGGSKÅP 
Aspekt, vit, 60 cm, 
Marbodal.

HANDTAG 
Solo rostfri, 128 mm.

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

EKPARKETT 
3-stav, mattlack, 
Gospel, Boen EIHLD5TD.

GOLVLISTER  
OCH FODER 
Vit.

VÄGGAR MÅLADE  
Tak och väggar är vitmålade i 
kulör NCS S0502-Y.

Askparkett 3-stav, 
vit mattlackerad, 
Reggea, Boen 
ASHL82TD.

Ekparkett 3-stav, 
vit matt lackerad, 
Gospel, Boen 
EIHLD2TD.

HÄNGARE, HALL
Knax, ek.

Vårt Val, en mattlackerad ekparkett och målade väggar i 
en vackert vit kulör, ger en lugn och harmonisk inram-
ning med svängrum till dina personliga detaljer. I hallen 
har du en fiffig kappupphängning i ek – Knax, designad 
av Harrit Sørensen för LoCa – som tagits fram för att  
ta minimalt med plats. Allt är genomtänkt för att du ska 
få en lägenhet att trivas i.

GOLV OCH VÄGGAR
Tillval golv

TILLVAL

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



18 19

Unique 01L, vit,  
massiv ramdörr, 
karm och foder vita,  
087918.

VÅRT VAL

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

INNERDÖRR
Easy, slät 
vit, karm och 
foder vita,  
010006.

Se Bofakta för respektive lägenhet.
Planlösningsändringar

Tillval – Förvaring
Skjutdörrsgarderober placering enligt Bofakta för respektive lägenhet.

HANDTAG 
Solo rostfri, 128 mm.

SKJUTDÖRRSGARDEROBER
Gäller ej 1 rok, se broschyr Bofakta.

VAL OCH TILLVAL 
– SÅ FUNKAR DETTillval innerdörrar

TILLVAL

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. 

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. 

Inredningsavtal
Du kommer att få en länk och inloggningsuppgifter 
via e-post till dig inför inredningsträffen. Via länken gör 
du alla dina inredningsval. När samtliga inredningsval  
är registrerade sammanställs dina val och du signerar 
Tillvalsavtalet digitalt ( vid behov postar vi det till dig ). 
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. Detta innebär  
att du är bunden till ditt inredningsavtal oavsett om 
bostadsaffären fullföljs eller inte. 

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 när samtliga val skall vara 
klara. Om du inte vill göra några val utan vill behålla Vårt 
Val bekräftar du detta med ett avstående från tillval skrift- 
 ligen i vårt system. Passeras stopptiden inreds lägen-
heten enligt Vårt Val. I det fall köpet sker under pågående 
produktion kan valmöjligheterna vara passerade eller 
mycket begränsade. Stopptid för inredningsval Brf 
Central Park meddelas i samband med inredningsträff.

Inredning
Leverantör av köksskåp, garderober och viss badrums- 
inredning är Marbodal. Leverantör av badrumsinredning är 
Aspen, Byggbeslag, Ifö, blandare från Hans Grohe.  

Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Siemens och Franke. 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.

Betalning av tillval
Om tilläggskostnaden understiger 10 000 kr faktureras 
den i sin helhet mot faktura som 30 dagar efter stopp- 
tidens utgång. Vid tilläggskostnad över 10 000 kr fakture-
ras 25% av tilläggskostnaden, dock minst 10 000 kr, som 
handpenning inom 30 dagar från godkänd beställning. 
Resterande del erläggs senast 7 dagar före tillträde.

Övrigt
Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta och/eller 
levererade av dig. Veidekke AB reserverar sig för att vissa 
varor kan utgå ur sortimentet och ersätts då med likvärdig 
produkt. Överblivet material tillfaller Veidekke Bostad. 

Här hittar du mer information:
Kökssnickerier 
– www.marbodal.se
Golv 
– www.boen.com
Vitvaror 
– www.siemens-home.se och www.franke.com/se
Kakel & klinker 
– www.centro.se
Badrumsinredning 
– www.aspenbad.se

Skjutdörrar, spegel, Marbodal.
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Version: 2017-11-10 

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

CENTRAL PARK, LUND
Info: centralpark2.nu
Mäklare: Fastighetsbyrån Lund 
Andreas Hansen, 0707-74 89 75
andreas.hansen@fastighetsbyran.se
Alexandra Ernberg, 0766-44 48 10
alexandra.ernberg@fastighetsbyran.se

Veidekke kundcenter: kundcenter.skane@veidekke.se 046-19 94 42

 Tillsammans 
förverkligar vi
 bostadsdrömmar


