BJUDNINGEN LILLA SKÖNDAL

Val och
inredning

Välkommen att
inreda ditt hus
i Lilla Sköndal
Så var det äntligen dags att på riktigt börja ge dina inredningstankar liv och få konkreta material 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. Att välja hur ditt hem
ska se ut engagerar både hjärta och hjärna. Du ska bli
lite kär när du kliver in över tröskeln. Men du ska också
bo och trivas länge, det är en stor och viktig investering.
Det vet vi och vi är noga med allt. Från köksluckan till de
genomtänkta badrummen.
Basen är klassisk och välkomnande, det är du som tillför
din stil och gör det trivsamt. Den mattlackade tvåstavs
ekparketten och fönsterbänkarna i natursten stärker
känslan av tidlöshet. Köket har en snygg dammgrå lucka
från HTH och en bra grundstandard med maximalt med
draglådor i underskåpen, diskmaskin bakom snickerilucka, ugn och micro i högskåp, led-spotlights infällda
under väggskåpen och praktisk laminatbänk med underlimmad diskho. Vitvaror i rostfritt från Siemens, men
skulle du vilja ha ett vitt kök, kan du utan kostnad välja
en vit skåplucka och vita maskiner. Självklart finns flera
andra tillval att göra mot en kostnad.
Du kommer ha ett badrum med badkar och ett badrum
med dusch. Duschen har glasade dörrar och takdusch.
I båda badrummen har du en stilren kommod med
spegelskåp från Aspen. Radhuset har tvättfunktionen i
ena badrummet, medan kedjehusen har separat tvättstuga. Tvättmaskin och torktumlare med bra kapacitet från
Siemens.
För att du ska kunna sätta din egen prägel har vi tillsammans med inredare satt samman ett genomtänkt
program med val som du kan göra. Huset har en genomtänkt standard, men du har möjlighet att anpassa efter
eget tycke och smak. Kanske en stenbänk i köket?
Braskamin? Elbilsladdare? Eller kanske ett kökskakel
som sticker ut?
Så nu börjar resan, bläddra igenom broschyren och låt
dig inspireras.
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Bilderna i broschyren är inspirationsbilder från olika projekt 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 ljusgrått kök med genomtänkta funktioner som passar både
den matglade och den som bara packar upp hämtmaten. HTH
har planerat köken för att underlätta din vardag. Vitvarorna har
bra energiprestanda och är dessutom snygga. Tycker du att det
är jobbigt att gå ut med soporna så kanske avfallskvarnen är ett
smart tillval för dig?
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VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår:

Tillval stänkskydd
Mainzu Victorian
20x20 cm

LUCKA
Lucka Mono, dammgrå

BÄNKSKIVA
Design Antracit
Centro Biselado,
vit blank,
10x20 cm
(sätts i halvförband)

STÄNKSKYDD
Centro Soul vit matt 10x30 cm
(liggande sättning)

STÄNKSKYDD, kostnadsfritt tillval
Unicer Enzo Sun Blanco
vit blank, 20x40 cm

Carrara marmor,
Hexagon

Bayker Tredì,
Esagona

STÄNKSKYDD,
kostnadsfritt tillval
Soul Blank, vit
30x60 cm
(stående sättning)
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TILLVAL
Kostnadsfritt val köksluckor

Tillval köksluckor
Athena Vit
Ek m. Circle
handtag.
Går även att
välja utan detta
handtag.

Lucka Mono vit
(vitrinlucka tillval)
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Vit kvadrat

Harmony Dark

Scandinavian classic,
vit

Scandinavian classic,
mörk lera
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VÅRT VAL

TILLVAL

Följande produkter ingår:

Kostnadsfritt val bänkskiva laminat

HANDTAG
Shape, 128 mm

BÄNKBELYSNING
Infällda LED-spotlights i täckskiva under
väggskåp.

BLANDARE
Hans Grohe. Focus
1-grepps köksblandare m DM
avstängning, krom,
kantig

DISKBÄNK
Intra Horizon 815

Vit

Mörkgrå kvarts

Brazil svart

Prislistan för tillval presenteras separat.

Tillval handtag

Nude 128mm, stål

Highline

Nude 128mm, vit

Frame

Nude 128mm, svart

Leather

Nude 128mm, mässing
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(rak framkant)

TILLVAL
Tillval diskho

Intra frame FR78D

Intra Quadra 700F, går bara att kombinera med stenskiva

Tillval bänkskivor

Carrara marmor,
30 mm

Silestone Basic,
Blanco Maple Orna,
20 mm alt 30 mm
(kompositsten)

Silestone Basic,
White Storm 14,
20 mm alt 30 mm
(kompositsten)

Silestone Basic,
Negro Tebas,
20 mm alt 30 mm
(kompositsten)

Silestone Basic,
Maranego,
20 mm alt 30 mm
(kompositsten)

Ek massiv,
30 mm, oljad

Silestone Basic,
Coral Clay,
20 mm alt 30 mm
(kompositsten)
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Vitvaror
VÄLJA VITVAROR
Vårt val är i rostfritt utförande,
vita maskiner är kostnadsfritt val.
Alla vitvaror kommer från Siemens.

VÅRT VAL
Rostfritt paket:
Siemens
induktionhäll,
ramlös design

Siemens kylskåp
Enligt avtal vit,
A++

Siemens Inbyggnadsugn,
svart / rostfri

Siemens
Mikrovågsugn
svart / rostfri

Siemens frys, vit
Siemens
Diskmaskin,
helintegrerad,
A+++

Siemens fläkt
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KOSTNADSFRITT VAL

TILLVAL

Vitt paket:

Möjliga prestandaval:

Siemens Pyrolysugn,
svart/rostfri

Siemens
kylskåp, vit

Siemens Pyrolysugn,
vit/rostfri

Siemens frys,
vit, no frost.

Siemens Kombiugn,
svart/rostfri

Siemens
Inbyggnadsugn
Vit/Rostfri

Siemens Mikrovågsugn,
rostfri

Siemens Induktionshäll
Siemens fläkt

Siemens Diskmaskin
Helintegrerad A+++

Siemens Diskmaskin
Helintegrerad A+++

11

Badrum-Vårt val
Ett badrum ska hålla länge, både funktions- och designmässigt.
Därför har vi valt ett vitt kakel på väggarna och ett grått klinkergolv. I taket sitter infällda led-spotlights som kompletteras med
belysningen i spegelskåpet. Under spegelskåpet finns handfat
med stilren kommod från Aspen.
Ett badrum har glasade vikbara dörrar, takdusch från
Hans Grohe medan det andra badrummet har badkar med blandare från Grohe. Beroende på hustyp har du antingen separat
tvättstuga eller tvätt utrustningen i ena badrummet.
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VÅRT VAL

TILLVAL

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

Tillval golv (klinker)

KAKEL
Enzo Sun Blanco
20x40 cm

Kustgranit,
15x15 cm,
brun

Kustgranit,
15x15 cm,
grå

Kustgranit,
15x15 cm,
svart

Kustgranit,
15x15 cm,
ljusgrå

Lerhamn,
15x15 cm,
vitgrå

Lerhamn,
15x15 cm,
brungrå

Lerhamn,
15x15 cm,
mörkgrå

Lerhamn,
15x15 cm,
grå

KLINKER
Imso Ceramiche
MP204 GRIGIO grå
10x10 cm

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Grohe Bauedge

Kostnadsfria tillval vägg (kakel)
Tillval handdukstork, el och komfortvärme
Handdukstork el, kromad cirka 800x600 mm
Förberedd el för handdukstork (ingår vid köp val handdukstork).
Kakel, Centro C1 vit
matt, 20x40 cm

Kakel vit blank,
15x15 cm,
(sätts i halvförband)

Komfortvärmegolv, eldrivet med termostat och timer.

Kostnadsfria tillval golv (klinker)

Centro Sthlm,
10x10 cm,
svart
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TILLVAL
Tillval vägg (klinker)
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Kustgranit,
30x30 cm,
brun

Kustgranit,
30x30 cm,
grå

Kustgranit,
30x30 cm,
svart

Kustgranit,
30x30 cm,
ljusgrå

Lerhamn,
30x30 cm,
vitgrå

Lerhamn,
30x30 cm,
brungrå

Lerhamn,
30x30 cm,
mörkgrå

Lerhamn,
30x30 cm,
grå

TILLVAL
Tillval vägg (klinker)

Kustgranit,
30x60 cm,
brun

Kustgranit,
30x60 cm,
grå

Kustgranit,
30x60 cm,
svart

Kustgranit,
30x60 cm,
ljusgrå

Lerhamn,
30x60 cm,
vitgrå

Lerhamn,
30x60 cm,
brungrå

Lerhamn,
30x60 cm,
mörkgrå

Lerhamn,
30x60 cm,
grå
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VÅRT VAL
Följande produkter ingår i alla badrum.
Se ditt bofaktablad för placering.

TVÄTTMASKIN
Siemens
Frontmatad 7 kg,
A+++
Monteras i badrum i
radhus, separat tvättstuga i kedjehus.

TORKTUMLARE
Siemens
Kondenstumlare
7 kg, A++
Monteras i badrum i
radhus, separat tvättstuga i kedjehus.

BADRUMSMÖBEL
Aspen A60 Ikon
BADRUMSMÖBEL
Aspen A60 Ikon

Mirracolo Mondo
Badkar (OBS! Renslucka
monteras på front)

WC-STOL
Ifö, golvstående

Grohe Bauedge
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VÅRT VAL

TILLVAL

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

Tillval möbelpaket

BADRUMSMÖBEL
Aspen A60 Ikon

WC-STOL
Ifö, golvstående

Aspen Ikon 60,
möbelpaket i svart ek
med matchande
spegelskåp

GLASAD DUSCHHÖRNA
Rundade dörrar
900x900 mm,
klarglas
frostat glas

DUSCHSET
Hans Grohe

Aspen Ikon 60,
möbelpaket ekfaner
med matchande
spegelskåp
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Övrigt
.

VÅRT VAL
INNERDÖRRAR
Lättdörr, vit slät 7-9x21 cm.

GARDEROBER		
Garderob i vit laminat.
Höjd ca 2200 mm. Hyllplan upptill,
nedtill samt klädstång.

SKJUTDÖRRSGARDEROB
Skjutdörrar i vit laminat, grepplister i
metall, hyllinredning och klädstång.
Plats för städutrustning. Radhuset
har inbyggd förvaring under trappan.

PARKETT
Tarkett Oak Duoplank, 2-stavmattlackad.

VÄGGAR
Vita målade väggar som standard
(Stockholmsvit).

TILLVAL
Tillval golv/parkett

Ash Andante Nature,
vitpigmenterad mattlackad,
(vid val av askgolv ersätts trappstegoch lejdare i trappa mot ask)

Oak Old Grey Longstrip,
oljad

Tillval golv/klinker

Mainzu Victorian
20x20 cm

Bayker Tredì, Esagona (se
miljöbild på sida 5)

Kustgranit, 30x60 cm alt
30x30 cm, grå

Kustgranit, 30x60 cm alt
30x30 cm, ljusgrå

KLINKERGOLV (hall)
Centro Lerhamn mörkgrå 30X30 cm.
Kustgranit, 30x60 cm alt
30x30 cm, svart

Lerhamn, 30x60 cm,
mörkgrå

Lerhamn, 30x60 cm alt
30x30 cm, grå

Lerhamn, 30x60 cm alt
30x30 cm, brungrå

INREDNING TVÄTTSTUGA
Inredning tvättstuga, klinkergolv
som standard badrum, målad vägg,
laminatbänk vit över tvättmaskin
och tumlare.
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Illustrationen visar standardgolv, färgavvikelse kan förekomma.
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TILLVAL
Braskamin

Hwam 3120m

Avfallskvarn

Stüv 30 Compact Low

Elbilsladdare
Elbilsladdare, Vattenfall (valbar vid
kedjehusen)

* För planlösningsändringar se separat bilaga

Kitchen Friend W6
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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 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
e-postad till dig inför inredningsträffen. Via länken gör du
alla dina inredningsval. När samtliga val är registrerade
hos oss sammanställer vi ditt inredningsavtal och postar
alt mailar detta till dig så du kan signera beställningen.
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 AB. 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 vid vilken samtliga val
ska vara inlämnade till Veidekke. Passeras stopptiden
inreds lägenheten enligt Vårt Val. I det fall köpet sker
under pågående produktion kan valmöjligheterna vara
passerade eller mycket begränsade. I samband med
inbjudan till inredningsträff meddelas stopptid för
inredningsvalen i Bjudningen.

Inredning
Leverantör av köksinredning är HTH. Lerverantör av
badrumsinredning är Aspen, Casa Di Vanna, blandare
från Hans Grohe / Grohe. Kakel och klinker från Centro,
Mainzu, Iso Cheramiche, Unicer och Baker. Garderobsinredning och invändig trappa beställs för projektet
från snickeri.
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.
Egna inköp
Vi åter oss inte att installera produkter inköpta och/eller
levererade av dig.
Övrigt
Veidekke AB reserverar sig för att vissa varor kan utgå ur
sortimentet och ersätts då med likvärdig produkt. Överblivet material tillfaller Veidekke AB.
Här hittar du mer information:
Kökssnickerier – hth.se
Vitvaror – siemens-home.se
Kakel & klinker – centro.se, bayker.it,
mainzu.com, unicer.com, imsoceramiche.com
Badrumsinredning – aspenbad.se, casadivanna.com
Kaminer – stuv.com, hwam.se
Avfallskvarn – miljokvarnar.se
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Version: 2017- 04-12

Tillsammans
förverkligar vi
bostadsdrömmar

BJUDNINGEN - LILLA SKÖNDAL
Info: lillaskondal.com
Inredningsval: Cecilia Nygren-Bonnier
inredning.bjudningen@veidekke.se

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

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

