BARKARBY METROPOL

Inredning

Välkommen att
inreda din bostad
i Barkarby Metropol
Här presenterar vi allt som har med den fasta inredningen
att göra: golv, kök, vitvaror, badrumsinredning 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 badrummen.
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 stilren inredning från Marbodal,
mörkgrå bänkskivor med underlimmade hoar. Vi har
fokuserat på köksmaskiner med låg energiförbrukning och
lägenheten är utrustad med induktionshäll, inbyggnadsugn,
mikrovågsugn, integrerad 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 praktisk kommod och
spegelskåp, duschplats med duschvägg, utanpåliggande
spotlights samt tvättmaskin och torktumlare från Siemens.

Bilderna i broschyren är inspirationsbilder 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 med underlimmade hoar.
Integrerad diskmaskin är standard i lägenheterna och även
spottar under överskåpen i köken. De vita maskinerna är från
Siemens och har bra energiprestanda.
Här boar du in dig och låter din personlighet sätta prägeln. Se
bofaktablad för köksuppställning i din bostad. Det är i enlighet
med Vårt Val som bostaden kommer att utrustas.
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VÅRT VAL

VÅRT VAL

Följande produkter ingår:

Följande produkter ingår:

HANDTAG
Marbodal Solo, rostfri CC,
128 mm

BÄNKBELYSNING
Infällda spotlights i skiva
under väggskåp

LUCKA
Marbodal Aspekt, kritvit
BLANDARE
Hans Grohe, Focus
1-grepps köksblandare m DM
avstängning, krom,
kantig

STÄNKSKYDD
Centro Soul, vit matt, 10x30 cm

BÄNKSKIVA
Marbodal, Zeus Antracit, laminat

Kakelsättning
Erbjuds för Biselado och Soul

DISKBÄNK
Intra Horizon, underlimmad bänkskiva,
2 hoar utan avställningsyta

Helförband

DISKBÄNK
Intra Horizon, underlimmad 1 1/2 hoar
utan avställningsyta. Gäller 1 rok, 2
rok och 3 rok upp till 67,5 kvm enligt
bofakta.
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Vitvaror -Vårt val
Bilden visar ett sobert kök med en ljusgrå Form kökslucka,
bänkskiva i laminat, stänkskydd Carrara marmor Hexagon samt
ett vitvarupaket i rostfritt utförande. De större lägenheterna
har hel kyl och frys samt 60 cm bred diskmaskin. De mindre
lägenheterna har kombinerad kyl/frys samt 45 cm bred diskmaskin. För information om vad som gäller i just din lägenhet, se
bofakta.
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VÅRT VAL
Följande produkter ingår:
Siemens kyl/frys
kombi, vit,
gäller 1 – 2 rok

Vitt paket:
Siemens
inbyggnadshäll,
induktion,
ramlös design

Siemens inbyggnadsugn,
vit (Inbyggd under induktionshäll)

Siemens frys, vit,
gäller 3 – 5 rok

Siemens
mikrovågsugn
i väggskåp, vit

Siemens
diskmaskin,
helintigrerad,
60 cm, enligt
bofaktablad.

Siemens kylskåp,
vit, gäller 3 – 5 rok

Siemens diskmaskin, helintigrerad,
45 cm, enligt
bofaktablad.
Fläkt,
Franke
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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. Vit tvättställskommod med två
lådor, spegelskåp samt duschplats med enkel duschvägg. Tvättmaskin och torktumlare finns i samtliga badrum. Se ditt bofaktablad för ditt badrums disposition. Det är i enlighet med Vårt Val
som bostaden kommer att utrustas.
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VÅRT VAL

VÅRT VAL

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

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

KAKEL
Centro C1,
vit matt,
20x40 cm

BADRUMSMÖBEL
Aspen, A60 Ikon,
vit, med matchande
spegelskåp

KLINKER
Centro Sthlm,
svart,
10x10 cm

BÄNKSKIVA
Marbodal, vit,
laminat

VÄGGSKÅP
Marbodal Aspekt,
vit, se sidan 5

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Hans Grohe, Focus 1
INR Basic Ramona,
glasvägg med duschstång.
klarglas
frostat glas

Kakelsättning

Kakelsättning helförband
DUSCHSET
Hans Grohe, duschtermostat, Ecostat
Comfort 150 cc

DUSCHTERMOSTAT
Hans Grohe, takdusch,
Croma 160 Comfort
Showerpipe
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VÅRT VAL
Följande produkter ingår i alla badrum.
Se ditt bofaktablad för placering.

Övrigt

TVÄTTMASKIN
Siemens

VÅRT VAL
GARDEROBER		
Marbodal Aspekt vit
TORKTUMLARE
Siemens,
kondenstumlare

GARDEROBER/INREDNING		
Marbodal,
Hylla + Klädstång
VÄGGAR
Vitmålade väggar som standard,
färgkod 0502-Y
GOLVSOCKEL
Vita fabrikslackade med
synliga infästningar

WC-stol,IFÖ Sign,
vägghäng i badrum.

WC-stol, IFÖ Sign,
golvstående i separat dusch/
WC.
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INNERDÖRRAR
Swedoor Easy,		
lättdörr,
vit, slät

PARKETT
BOEN Ek Diva/Gospel,
3-stav sidenmattlack

Val och tillval så funkar det
Vårt Val
Lägenheten inreds med Vårt val.
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. I alla lägenheter är
det mattlackad ekparkett och vitmålade väggar.

Här hittar du mer information:
Kökssnickerier – www.marbodal.se
Vitvaror – www.siemens-home.se
Kakel & klinker – www.centro.se
Badrumsinredning – www.aspenbad.se

Inredningsavtal
Inredningsavtalet 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.
Inredning
Leverantör av köksskåp, garderober och viss badrumsinredning är Marbodal. Leverantör av badrumsinredning
är Aspen, Byggbeslag, Ifö, blandare från Hans Grohe
och kakel och klinker från Centro.
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.
Övrigt
Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta och/eller
levererade av dig. Veidekke Bostad reserverar sig för att
vissa varor kan utgå ur sortimentet och ersätts då med
likvärdig produkt. Överblivet material tillfaller Veidekke
Bostad.
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Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Version: 2017- 04-12

Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

BRF BARKARBY METROPOL
Info: barkarbymetropol.se
Inredningsval: Cecilia Nygren-Bonnier
inredning.barkarbymetropol@veidekke.se

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

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

