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Välkommen att
inreda din bostad
i Gårdskvarteren
Så är det äntligen dags att börja ge dina inredningstankar
liv och få konkreta material och färger att förhålla dig till i
den fortsatta planeringen av ditt nya hem.
I den här broschyren presenterar vi ett urval av den fasta
inredningen du kan välja på, såsom kakel, golv, kök och
badrum.
I ditt köp ingår en noga utvald och harmoniserande bas
av inredning, material och vitvaror som håller hög kvalitet
– den kallar vi Vårt Val och presenteras i de färgade rutorna.
Vill du sätta din egen prägel på bostaden erbjuder vi också
flera tillvalsalternativ.
Trevlig läsning!

Bilderna i broschyren är inspirationsbilder 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 dina val
Det är en rolig planering du har framför dig! Starta den här
och nu, bläddra igenom broschyren där du utöver Vårt Val
dessutom finner ett urval av övriga tillvalsalternativ (det
kompletta tillvalssortimentet hittar du i beställningslistan,
vilken du får i samband med avtalsskrivning).
Med hjälp av vårt digitala inredningssystem gör du dina
inredningsval hemma vid datorn i lugn och ro. Där kan du
se alla valmöjligheter som gäller för just din bostad och
du får en direkt summering av den totala kostnaden. Som
stöd i processen kommer du även att bjudas in till en
inredningsträff hos vår samarbetspartner Makajo, där får
du möjlighet att klämma och känna på de olika materialen.
Notera gärna dina tankar och idéer om de val som poppar
upp under planeringsstadiet. Vår inredare finns under
inredningsprocessen tillgänglig på mail och telefon för att
besvara dina frågor.
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KÖK

VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår:

Tillval köksluckor

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.

Arkitekt Plus, ljusgrå.

Aspekt, kritvit.

Malevik, ljus.

Form, kritvit.

Form, ljusgrå.

Arkitekt Plus, lingrön.

LUCKA
Aspekt, vit.

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

Tillval handtag

BÄNKBELYSNING
Ljusramp med spottar, vit.
Solo rostfri, 256 mm.

Zenith rostfri, 136 mm.

Kostnadsfritt val

HANDTAG
T-grepp rostfri, 128 mm.

HANDTAG
Art rostfri, 128 mm.

Knape rostfri, 192 mm.

Loop, brunt läder krom.

Oval borstad, knopp.

Skålen borstad 64 mm.

Tillval belysning

LUCKA
Form, vit.

Infällda spotlights i skiva under väggskåp inkl. dimmer.
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VÅRT VAL

TILLVAL

TILLVAL

Följande produkter ingår:

Tillval bänkskivor

Tillval kakel

Laminat, Marmor.

Laminat, Delano oak.

Laminat, Flinga ljus.

Fasad, gröngrå, 10x30 cm.

Fasad, grå, 10x30 cm.

Fasad, vit, 10x30 cm.

Fasad, mörkblå, 10x30 cm.

BÄNKSKIVA
Laminat, grå betong.

Azulej Cuba,
vit, 20x20 cm.
KAKEL
Soul, vit, matt, 10x30 cm.

Laminat, Ferro granit.

Laminat, Skiffer
Rustik.

Azulej Trama,
grå 20x20 cm

Carrara marmor
imitation Hexagon.

Laminat, Virrvarr
antracit.
Horisont,
grå blank, 10x40 cm.

Horisont,
mörkgrå blank, 10x40 cm.

Horisont,
vit blank, 10x40 cm.

Horisont,
vit matt 10x40 cm.

Kostnadsfritt val

Laminat, Furu vit.

KAKEL
Soul, vit, blank, 10x30 cm.

Massiv ek,
hårdvaxad.

BÄNKSKIVA
Laminat,
Brazil svart.
Natursten,
Grå Bohus,
Satäng.

BÄNKSKIVA
Laminat,
Zeus antracit.
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Natursten,
Nero Assoluto,
Satäng/blankpolerad.

Natursten,
Bianco Carrara,
mattpolerad.

Carrarra
immitation,
matt, stående
30x60 cm.

C1, vit blank/
matt, stående
30x60 cm.

Skärgård,
beige, stående
30x60 cm.

Skärgård grå,
stående
30x60 cm.

Skärgård
svart, stående,
30x60 cm.

Skärgård vit,
stående
30x60 cm.

TÄNK PÅ ATT!
Väljer du en stenbänkskiva över
2,25 meter blir det skarv. Vid frågor
kontakta vår inredningsansvarige.
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VÅRT VAL

TILLVAL

TILLVAL

VÅRT VAL

Följande produkter ingår:

Tillval diskbänk

Tillval kylskåp

Följande produkter ingår:

DISKBÄNK
Intra Horizon, underlimmad
diskbänk utan avställningsyta,
rostfri.

Intra Frame, underlimmad
diskbänk utan avställnings
yta, rostfri.

Intra Horizon, underlimmad diskbänk
med avställningsyta, rostfri.
346 liter, 186 cm,
A++, vit.

Tillval blandare

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

KYLSKÅP
346 liter, 186 cm,
A++, vit.

Tillval frysskåp

FRYSSKÅP
237 liter, 186 cm,
A++, vit.

BLANDARE
Focus, krom med diskmaskinsavstängning.
Talis S2 Variarc, krom med
diskmaskinsavstängning.

237 liter, 186 cm,
A++, vit. No-Frost.

Tillval diskmaskin

DISKMASKIN
Vit, A+, 48 dB.

Rostfri,
A+++, 44 dB.

Tillval kyl/frys

Vit,
A+++, 44 dB.

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

KYL/FRYS
214+94 liter,
186 cm, A++,vit.
237+87 liter, 186 cm,
A++, vit.
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237 liter, 186 cm,
A++, rostfri. No-Frost.

237+87 liter, 186 cm,
A++, rostfri. No-Frost.
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VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår:

Tillval häll

Induktionshäll med
touchSlider.

Tillval mikrovågsugn

Induktionshäll med
flexinduktionszon.

Mikrovågsugn i väggskåp/högskåp,
vit.

INDUKTIONSHÄLL

Tillval ugn

Mikrovågsugn i väggskåp/högskåp,
rostfri.

INBYGGNADSUGN
Varmluft, vit.
Varmluftsugn med
symboldisplay, vit.

Varmluftsugn med
symboldisplay, rostfri.

Varmluftsugn med
symboldisplay och
pyrolysrengöring, vit.

Varmluftsugn med
symboldisplay och
pyrolysrengöring, rostfri.

KOLFILTERFLÄKT
Utdragbar med silvrig grepplist.

MIKROVÅGSUGN
Väggskåp, vit.
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BADRUM
Din dag börjar och slutar oftast i badrummet. Det är ett
viktigt rum som både ska fungera praktiskt och ge mjuk
upp- eller nedvarvning. Klinker på golvet är skönt för
ögat och lätt att hålla fräscht. Bra förvaring i kommod
och spegelskåp håller ordning på alla nödvändigheter
och med egen tvättmaskin och torktumlare eller
kombimaskin bestämmer du din egen tvättid.

VÅRT VAL

TILLVAL

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

Tillval kakel

KAKEL
Vit, matt, ljusgrå fog, 20x40 cm.

Gryning, vitgrå matt,
liggande, 25x40 cm.

Gryning, brungrå matt,
liggande 25x40 cm.

Tillval klinker & fondvägg
KLINKER
STHLM, grå
10x10 cm

STHLM, brun
10x10 cm.

STHLM, beige
10x10 cm.

STHLM, svart
10x10 cm.

TOAPAPPERSHÅLLARE

HANDDUKSTORK
Vattenburen.
(Ej i radhus plan 1)

Kustgranit, vit
15x15 cm.

Kustgranit, ljus grå
15x15 cm.

Skärgård, beige
15x15 cm.

Kustgranit, grå
15x15 cm.

Kustgranit, brun
15x15 cm.

Kustgranit, svart
15x15 cm.

Skärgård, grå
15x15 cm.

Skärgård, svart
15x15 cm.

Skärgård, vit
15x15 cm.

Carrara matt,
15x15 cm.

Jura
15x15 cm.

2-KROK

4-KROK

Kostnadsfritt val

KAKEL
Vit blank, ljusgrå fog, 20x40 cm.
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VÅRT VAL

TILLVAL

VÅRT VAL

TILLVAL

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

Tillval kommod

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

Tillval duschväggar

SPEGELSKÅP
A60 vit,
integrerad
belysning,
samt eluttag.

DUSCHBLANDARE

A60 ek, 2 lådor,
tvättställ porslin.
KOMMOD MED HANDTAG
A60 vit, 2 lådor,
tvättställ porslin.

A60 svart ek, 2 lådor,
tvättställ porslin.

DUSCHHANDSET
Croma 1000.

LINC Niagara,
klarglas/ frostat
glas/glas strimma,
grepp, rundade
dörrar.

LINC Angel,
klarglas/frostat
glas/glas strimma,
grepp, raka dörrar.

Tillval spegel och spegelskåp
Tillval duschset och skärmvägg
BADKARSBLANDARE
Gäller endast radhus.

A60 ek,
integrerad belysning
samt eluttag.

A60 svart ek,
integrerad belysning
samt eluttag.

HANDTAG KOMMOD
Krom, 128 mm.

Tillval takbelysning

Tillval blandare

BADKAR
Gäller endast radhus.
Skärmvägg för badkar: Basic
Isabel, 800 mm, klarglas, blank
silver. Gäller endast radhus.
DUSCHVÄGG
Basic Stimson,
klarglas,handtag,
rundade dörrar.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Focus.
Spotlight i tak, vit inkl. dimmer.

Takduschset,
Croma 160.

Raindance
Air 240.

Tillval WC

Tvättställsblandare.
Metris, exkl. lyftventil.

TAKBELYSNING
Plafond, vit.

WC-STOL
Golvstående.
Sitthöjd 42 cm.
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Förhöjd WC
Golvstående.
Sitthöjd 46 cm.
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VÅRT VAL

TILLVAL

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

Tillval belysning

TVÄTTMASKIN
7 kg, vit. A+++.

Ljusramp med spottar, vit.

Tillval bänkskivor (gäller bostad med separat
tvättmaskin och torktumlare)
TORKTUMLARE
Självrengörande
kondensor, 7 kg,
vit. A++.

KOMBINERAD
TVÄTTMASKIN OCH
TORKTUMLARE.
Självrengörande
kondensor, 7+4 kg,
vit. A.
(Enligt planlösning)

Laminat, Brazil svart.

Laminat, Textil grå.

BÄNKSKIVA
Laminat, Zeus
antracit.
(Gäller bostad med
separat tvättmaskin
och torktumlare, se
bofakta)

DISKHO
Franke rox 400,
underlimmad
diskbänk utan
avställningsyta,
rostfri.

BLANDARE
Focus, krom med
diskmaskinsavstängning.

DISKBÄNKSSKÅP
Aspekt vit.
(gäller endast radhus)
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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
inramning med svängrum till dina personliga
detaljer. Vill du sätta din egen touch direkt på
väggar och golv kan du som tillval välja en annan
väggkulör och flera vackra golv. Bland annat.

VÅRT VAL
Följande produkter ingår:

TILLVAL
Tillval golv

Ekparket 3-stav
vit mattlackerad.
Gospel.
EKPARKETT
3-stav, sidenmattlakerad. Gospel.

Ekparkett 1-stav
mattlackad. Plank.
Pop-Animoso.

Askparkett 3-stav
vit mattlackerad.
Reggea.

Tillval klinker i hall (omfattning enligt bofaktablad)

STHLM, brun
20x20 cm.

STHLM, beige
20x20 cm.

STHLM, svart
20x20 cm.

STHLM, grå
20x20 cm.

Skärgård,
beige
15x15 cm.

Skärgård,
grå
15x15 cm.

Skärgård,
svart
15x15 cm.

Skärgård,
vit
15x15 cm.

Kustgranit,
vit
15x15 cm.

Kustgranit,
ljus grå
15x15 cm.

Kustgranit,
grå
15x15 cm.

Kustgranit,
brun
15x15 cm.

Kustgranit,
svart
15x15 cm.

Carrara matt,
15x15 cm.

Jura
15x15 cm.

GOLVLISTER
OCH FODER
Vita fabriksmålade.

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

Tillval väggfärg
Fondvägg valfri NCS S kulör.

20

Hel lägenhet i valfri NCS S kulör.
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VAL OCH TILLVAL – SÅ FUNKAR DET

TILLVAL

VÅRT VAL
Följande produkter ingår:

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, vilken du får i samband med avtalsskrivning. Observera att det ej är möjligt att göra tillval
utöver vad som finns med i beställningslistan.

Tillval innerdörrar

Så går det till
När tillvalsprocessen påbörjas kommer du att få inloggningsuppgifter till vårt digitala system för inredningsval.
Därmed kan du på egen hand göra dina val i lugn och ro
hemma, få tillgång till alla priser och totalkostnaden. En
inredningsansvarig kommer under inredningsprocessen
att finnas till hands för att svara på dina frågor. Du
kommer även att bjudas in till vår inredningsträff.

INNERDÖRR
Slät, vit.

Unique 01L, vit.

DÖRRHANDTAG

HANDTAG
GARDEROB
Solo, rostfri
128 mm.

GARDEROB
Aspekt, vit.
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Unique 01L, vit, fönster
med frostat glas
(endast badrumsdörr).

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 byggnadsbeskrivningen i sälj
broschyren. 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 i Vårt
Val. Görs inga aktiva val utrustas bostaden enligt Vårt
Val. Inom Vårt Val kan emellertid en del kostnadsfria val
göras, enligt vad som anges i denna broschyr samt
beställningslistan/digitala inredningssystemet.
Tillvalsavtal
Dina tillval resulterar i ett tillvalsavtal. När du registrerat
samtliga inredningsval i det digitala inredningssystemet
kommer du kunna signera din beställning genom att
använda ditt Bank-ID. Har du inte Bank-ID skickas tillvalsavtalet till dig per post eller e-post så att du kan signera
din beställning. 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. Om tillvalskostnaden understiger 10 000 kr
faktureras den i sin helhet mot faktura efter signerad
beställning. Vid tillvalskostnad över 10 000 kr faktureras
25% av kostnaden, dock minst 10 000 kr, som handpenning efter godkänd beställning. Resterande del
erläggs senast 14 dagar före inflyttning. Tillvalen besikt
igas i samband med slutbesiktning av bostaden 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. Aktuell stopptid för din bostad ser du när du loggar in i det digitala
inredningssystemet. Stopptiden anger det datum då
samtliga val skall vara godkända av dig som köpare och
inredningsansvarig. Passeras stopptiden inreds bostaden
enligt Vårt Val. I de fall köpet sker under pågående produktion kan tillvalsmöjligheterna vara passerade eller mycket
begränsade.
Priser
Samtliga redovisade priser (se beställningslista) inkluderar
mervärdesskatt. I bostadens pris ingår inredning enligt
Vårt Val. De redovisade priserna är tillkommande pris för
tillval och inkluderar montering, material och hanteringskostnader samt arbetskostnader.
Inredning
Leverantör av köksskåp och garderober är Marbodal.
Leverantör av badrumsinredning är INR, Aspen, blandare
från Hansgrohe och klinker/kakel från Centro Kakel &
Klinker AB.
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 artikel
förändringar 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.siemens-home.se
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GÅRDSKVARTEREN, KOLLA PARKSTAD
Info: www.veidekkebostad.se/gardskvarteren
Mäklare: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Philipp Bisping, 0303-32 33 46, 0769-42 24 54
philipp.bisping@lansfast.se
Tomas Johansson, 0300-32 33 45, 0769-42 24 55
tomas.johansson@lansfast.se

Veidekke inredning: inredning.vast@veidekke.se

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se
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