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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 rumsbilderna 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 enk-
lare 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 broschy-
ren 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.

       Välkommen       
att inreda din bostad i
       Vikhems trädgårdar  
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Bilderna är en illustration. Avvikelser kan förekomma.

Bilder enligt gudielines
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       Visa din       
personlighet med
       Vårt Val 

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 
tillbringar en stor del av sin lediga tid. För att matlagning-
en ska bli extra inspirerande är det viktigt att fundera ut 
vilken utrustning du önskar.
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Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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Alla radhus är utformade med tanke på att få största 
möjliga matglädje. 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 stäm-
mer med dig och din livsstil.

KÖK

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

Viken, mellangrå. 
 Marbodal.

Viken, vit. 
 Marbodal.

Arkitekt+, lingrön.  
 Marbodal.

Form, vit. 
 Marbodal.

Arkitekt+, kritvit. 
 Marbodal.

Arkitekt+, ljusgrå. 
 Marbodal.

Tillval handtag

Tillval belysning

Point, rostfri.

Zenith rostfri,  
136 mm.

Zenith vit,  
136 mm.

T-grepp rostfri, 128 mm.

T-grepp läder, 128 mm.

Solo vit, 128 mm.

BELYSNING VÄGGSKÅP 
Infällda spotlights i väggskåp 2 st 
inklusive dimmer.

VÅRT VAL

LUCKA 
Aspekt, vit, Marbodal.

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

Tillval köksluckor

BELYSNING  
Bänkbelysning SG Chef,  
ljusramp med spotlights.

SPOTLIGHTS 
Infällda spotlights i tak 4 st inklusive 
dimmer.

DIMMER 
per styck.
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BÄNKSKIVA 
Laminat, Textil, grå, 0588.  
kantlist MF1 plus, Marbodal.

Tillval kompositskivor 

VÅRT VAL

Laminat, Karbon, 
ek, 0604,  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Kompositskiva,
Fine Grey

Kompositskiva,
Nero

Kompositskiva,
Venato Bianco

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

Laminat,  
Vit marmor, 0619, 
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Laminat, Grå 
Betong, 0600, 
kantlist MF1 plus, 
Marbodal

Laminat, Sand-
sten, grå 0581,  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Tillval bänkskivor 

TILLVAL

Laminat,  
Gomera, 0558,  
kantlist MF1 plus, 
Marbodal.

Kompositskiva,
Beach Clay
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VÅRT VAL
Tillval kakel

TILLVAL

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

SÄTTNING HELFÖRBAND 

FOG  Ljusgrå nr 11

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

Soul, grå, matt, 10x30 cm, 
1115701.

Fog grå nr 7

Fog mellangrå nr 13

Fog antracitgrå nr 14

Sättning halvförband 

Soul, grå, blank, 10x30 cm, 
105995.

Carrara Matt, stående  
sättning, 30x60 cm, 121893.

C1, vit, matt,  
20x40 cm, 111162

C1, vit, blank,  
20x40 cm, 111165
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VÅRT VAL

BLANDARE 
Hans Grohe Focus,  
krom, HG31823000

Tillval diskmaskin

Tillval blandare

Hans Grohe Talis S² Variac, 
krom, HG14875000.

Tillval diskbänk

TILLVAL

DISKMASKIN 
Vit, A+, 50 dB, 60 cm,  
Bosch SMU24AW02S

Vit, 60 cm,  
A+, 48dB.  
Siemens SN414W01AS.

Helintegrerad, 60 cm,  
A+++, 40 dB.  
Siemens SN678X66TE.

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

DISKBÄNK – Marbodal Intra Horizon,  
rostfri, HZ815DM.

Intra Frame, rostfri, 
FR520.
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VÅRT VAL
Tillval kylskåp

Tillval frysskåp

TILLVAL

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

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

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

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

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

Ventilationsgaller rostfri look.

KYLSKÅP
346 liter, 186 cm,  
A++, vit. Bosch
KSV36NW31.

FRYSSKÅP
237 liter, 186 cm,  
A++, vit. Bosch 
GSV36VW33.

VENTILATIONSGALLER vit.

346 liter, 186 cm, 
A++, vit.  
Siemens 
KS36VAW31.
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Varmluftsugn, rostfri,  
71 liter, ActiveClean.  
Siemens HB672GCS1S.

Varmluftsugn, vit,  
66 liter.  
Siemens HB20AB212S.

Varmluftsugn, rostfri,  
66 liter, ecoClean.  
Siemens HB23A1520S.

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

Tillval ugn

Tillval spishäll

Induktionshäll, 60 cm, 
ramlös design. Siemens 
EU631BEF2S.

Induktionshäll, 60 cm,  
Comfort Design.  
Siemens EX675LEC1E.

VÅRT VAL

GLASKERAMIKHÄLL
60 cm, Bosch 
PKE645D17.

VARMLUFTSUGN
Varmluft, vit, 62 liter,  
Bosch HBA23B320S.

FLÄKT
Väggmonterad fläktkåpa, iQ700, 
60 cm, rostfritt stål. Siemens 
LC67BF532

TILLVAL
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I vägg/högskåp, vit,  
vänsterhängd.  
Bosch HMT84M624. 

I vägg/högskåp, rostfri, 
vänsterhängd.  
Siemens BF634LGS1.

I vägg/högskåp, vit,  
vänsterhängd. 
Siemens BF634LGW1.

Tillval mikrovågsugn

TILLVAL

Bilden är en illustration. Avvikelser eller egna tillval kan förekomma.
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God morgon och god kväll. Det är oftast här din dag börjar 
och slutar. Här i ditt eget lilla spa kan du ta en lång skön 
dusch. 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 mor- 
gon 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
Tillval kakel

Tillval klinker

TILLVAL

C1, vit matt,  
20x40 cm, 111162.

KAKEL
C1, vit blank, 20x40 cm, 111165.

KLINKER 
 Stockholm grå, 
10x10 cm, 121171.

Stockholm svart,  
10x10 cm, 121089.

Stockholm beige,  
10x10 cm, 121096.

Stockholm brun,  
10x10 cm, 121095.

TOAPAPPERSHÅLLARE
EB Solution, EB 150.

HANDDUKSKROKAR
4 st krom EB Solution, EB 
155.

HANDDUKSKROKAR
2 st krom, EB Solution, 
EB 151.

Tillval handdukstork

Handdukstork, 
Pax Flex I, 6 armar, 
inkl timer.

Tillval belysning innertak

BELYSNING  
Plafondarmatur, Enok 
LED, SG Armatur.

Infällda vita LED  spotlights 
i tak, 4 st inkl dimmer.

FOG  Ljusgrå nr 11.

Fog grå nr 7

Fog mellangrå nr 13

Fog antracitgrå nr 14
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Tillval spegelskåp

Tillval kommod båda planen

Tillval kommod 
plan 1

TILLVALVÅRT VAL

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

Aspen Ikon A60, 
ekfaner, 320133.

Aspen Ikon A60, 
grå, 320139.

Plan 1, Aspen Ikon 
A60, vit, 320111.

Aspen Ikon A60, 
svart ek, 320139.

Aspen A60  
med LEDbelysning, 
ekfaner, 341033.

Aspen A60  
med LEDbelysning, 
svart ek, 341039.

Aspen A60  
med LEDbelysning, 
grå, 341095.

KOMMOD plan 2
Aspen Ikon, A60, 60 cm, 
vit, 2 lådor,  handfat Ikon  
i  porslin, 320111.

HANDTAG 
Aspen A, krom, 
128 mm, 20056.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 
Focus 1-grepp. Hans Grohe 
HG31604000. Metris, 1-grepp med 

lyftventil, Hans Grohe 
HG31084000.

Tillval tvättställsblandare

HANDFAT plan 1
IFÖ Cera 2222, 222220
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Tillval takduschset Tillval WC-stol

Tillval badrum, endast plan 2

Tillval duschvägg

TILLVAL

Takduschset,Croma Comfort,  
∅160, Hans Grohe 
HG27234000.

Tillval, plan 2:
Basic Stimson, 
klarglasblank-
polerad profil, 
 rundade dörrar,  
800x900 mm, 
INR 30502399.

Plan 1 och 2:
LINC Niagara, klar-
glas, blankpolerad 
profil,  rundade dörrar.  
Mått plan 1: 
900x900 mm
Mått plan 2:  
800x900 mm  
INR 56002377I

Plan 1 och 2:
LINC Angel, klar- 
glas, blankpolerad 
profil,  raka dörrar. 
Mått plan 1: 
900x900 mm
Mått plan 2: 
800x900 mm 
INR 51202377I

VÅRT VAL

DUSCHDÖRRAR 
PLAN 1
Basic Stimson, 
klarglas, rundade 
dörrar, 
900x900 mm, 
INR 30502399.

STÅNG FÖR 
DUSCHDRAPERI 
PLAN 2.

WC-STOL
Ifö Sign,  
golvstående, 
6860.

DUSCHHANDSET 
Croma 1001 jet,  Hans Grohe, 
HG27742000.

DUSCHBLANDARE
EcoStat+1001SI,  
Hans Grohe, HG13278000.

WC-stol Ifö Sign,  
förhöjd sits, 6861.

SKÄRMVÄGG  
FÖR BADKAR  
Basic Isabel, 800 mm,  
klarglas, blank silver, 
30302380.

BADKAR
Ifö Caribia med  halv- 
front, 1600x700 mm,  
0476180.

BADKARS- 
BLANDARE
9000E II, mon-
teras ca 100 cm  
ovan golv, 
FM Mattsson.
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I din egen tvättstuga har du gott om plats. Här kan du 
slänga in kläderna direkt efter träningen, och förutom tvätt- 
maskin och torktumlare finns garderober med skjutdörrar 
som erbjuder gott om plats för förvaring.

TVÄTTSTUGA
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VÅRT VAL

TVÄTTMASKIN  
Bosch, 6 kg, 
vit, A+++, 
WAB24166SN.

TORKTUMLARE  
Bosch 
WTH830L7SN

Eluttag ovan 
bänkskiva, vit.

Tillval tvättmaskin och torktumlare

TILLVAL

Torktumlare 
Siemens, 8 kg, vit,  
A++, WT45H2K7DN.

Tvättmaskin, 
Siemens, 7 kg, vit, 
A+++, 
WM14N207DN.

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

BÄNKSKIVA 
Mörkgrå, 
Laminat,  
kantlist, INR Laminat, ljusgrå, 

INR.
Laminat, svart, 
INR.

Laminat, vit, 
INR.

Tillval bänkskivor

Tillval klinker

KLINKER 
 Stockholm grå, 
10x10 cm, 121171. Stockholm svart,  

10x10 cm, 
121089.

Stockholm beige,  
10x10 cm,  
121096.

Stockholm brun,  
10x10 cm, 
121095.

VÄGGSKÅP 
Aspekt, vit,  
Marbodal.

HANDTAG 
Solo rostfri, 
128 mm.
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Vårt Val, mattlackerad ekparkett och målade väggar  
i en vacker vit kulör, ger en lugn och harmonisk inram-
ning med svängrum till dina personliga detaljer. Vill du 
sätta din egen touch kan du som tillval välja bland fler 
vackra golv. Utöver golvet finns det olika planlösningar  
på det övre planet, familjens storlek och behov avgör. 
Dessutom kan trädäcket bli större och trappan få en 
personlig prägel som passar just dig. Allt är genom-
tänkt för att du ska få ett radhus att trivas i.

GOLV, VÄGGAR, TRAPPA  
OCH DETALJER

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

EKPARKETT 
3-stav, matt lackerad,  
Gospel, Boen EIHLD5TD.

GOLVLISTER  
OCH FODER 
Vita, fabriksmålade, bygg.

TRÖSKEL 
Ek.

TAK OCH VÄGGAR MÅLADE  
Tak och väggar är målade i kulör 
NCS  S0502-N.

TRAPPA
Vitlaserad furutrappa.  

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

Ekparkett 3-stav, 
vit mattlackerad, 
Gospel, 
Boen EIHLD2TD.

Tillval golv

TILLVAL

Tröskel, ask vitlack. Tröskel, ek vitlack.

Tillval tröskel

Tillval klinker, golvyta 1 och 2

Tillval trappor

Stockholm  
grå,  
10x10 cm, 
121171.

Golvyta KL1  
enligt bofaktablad

Golvyta KL1+2  
enligt bofaktablad

Ektrappa med vitmålad vagn 
och vitmålade sättsteg samt 
plansteg i ek.

Stockholm  
beige, 
10x10 cm, 
121096.

Svartlaserad furutrappa.

Stockholm  
svart, 
10x10 cm, 
121089.

Stockholm  
brun, 
10x10 cm, 
121095.

INNERTAK: Vitmålat gipsplank. Innertak: Slätmålat vitt.
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Unique 01L, vit,  
massiv ramdörr, 
karm och foder vita.

Stable, massiv slät 
vit.

VÅRT VAL

INNERDÖRR
Easy, slät 
vit, karm och 
foder vita.

Sovrum 4, på ovanvåning. 

Plattor hela uppfarten 
betongplattor 40x40 cm.

Frånval: ingen sittbänk  
i köket under fönstret.

Planlösningsändring, hel vägg på 
bottenplan, vid trappa.

Tillval: större trädäck  
enligt bofaktablad.

Planlösningsändringar

Övriga ändringar

Tillval skjutdörrsgarderober enligt planlösning

FÖRVARING I KLÄDKAMMARE 
Hylla och stång enligt planritning, 
Marbodal.

SKJUTDÖRRSGARDEROBER, 
SOVRUM 1 vita, enl planritning, med 
silverfärgad profil inkl bärlist, hängskenor, 
hylla och stång i vitt och 4 st dörrar.

GARDEROBER, SOVRUM 3 OCH 4,  
enligt planritning, vit, Aspekt, beslag Solo.

SKJUTDÖRRSGARDEROB I TVÄTTSTUGA 
enligt planritning, vita, 2 st dörrar.

Tillval innerdörrar

TILLVAL

Skjutdörrar sovrum 1, 2 st  
spegeldörrar och 2 st vita  
dörrar, Marbodal. 

Skjutdörrar sovrum 1, hel  
spegelvägg med 4 st spegel- 
dörrar, Marbodal. 

DÖRRTRYCKEN
JE Beslag, 
Leeds 3001.
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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. 

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 radhuset med Vårt Val,  
med vita vitvaror och med badrum enligt din ritning och 
materialbeskrivning i säljbroschyren. I alla radhus är det 
mattlackad ekparkett och vitmålade väggar. 

Inredningsavtal
Du kommer att få en länk och inloggningsuppgifter  
e-postad till dig inför inredningsträffen. Via länken gör  
du alla dina inredningsval. När samtliga inredningsval  
är registrerade sammanställs dina val och du signerar  
Tillvalsavtalet antingen digitalt (vid behov postar vi det 
till dig). Avtalet utgör grund för beställningen och det  
är viktigt att du noggrant kontrollerar att ingenting sak- 
nas 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 han-
teras och färdigställas tillsammans med radhuset. Stopp-
tiden anger det datum när samtliga val skall vara klara. 
Om du inte vill göra några val utan vill behålla Vårt Val be-
kräftar du detta med ett avstående från tillval skriftligen 
i vårt system. Passeras stopptiden inreds radhuset enligt 
Vårt Val. I det fall köpet sker under pågående produktion 
kan valmöjligheterna vara passerade eller mycket be-
gränsade. Stopptid för inredningsval Brf Vikhems 
Trädgårdar 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 Bosch. Avtalet  
med vitvaruleverantörerna slår fast att de ska leverera den 
senaste modellen i serien om serien uppdateras, alterna-
tivt leverera en likvärdig produkt om serien utgår under 
tiden för produktionen. Detta kan innebära att en artikel-
beteckning förändras. Avtalet medger även att artikelför-
ändringar eller produktbyten inte aviseras såvida inte 
funktion eller design synnerligen förändras. Vid byte av 
produkt värderas i första hand funktion. Avisering sker en- 
bart 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.bosch.se
Kakel & klinker 
– www.centro.se
Badrumsinredning 
– www.aspenbad.se
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Version 1: 2018-05-09

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

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

VIKHEMS TRÄDGÅRDAR, STAFFANSTORP
Info: vikhemsträdgårdar.se
Mäklare: Svensk Nyproduktion 
Christoffer Olsson, 0708-74 32 31
christoffer.olsson@svensknyproduktion.se

     Tillsammans  
förverkligar vi 
     bostadsdrömmar


