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Formspråket inom Korall är mjukt, med rundade 
former. Vi använder tre sotade pastellkulörer 
inom stilens grundutförande: blågrå, rosa 
och en svagt grå – kulörer som gifter sig väl 
med det ljusa trägolvet. Andra kännetecken 
för Korall är färgstarka ytskikt på köksluckor  
och kommoder som sänder både lekfulla och 
artistiska signaler.

Korall
STIL

Kristall är inspirerad av den klassiska skandi- 
naviska stilen som länge dominerat inrednings-
världen och gjort Skandinavien känt över hela 
världen. Ljusa trägolv och ett tydligt rakt form- 
språk tar vara på det naturliga ljuset och håller 
ihop stilen genom alla rum. Kulörer som används 
 är vitt och olika toner av grått. Grafiska och 
svartvita mönster finns inom stilen och rostfria 
detaljer trivs extra bra.

Kristall
STIL

Inspirationen till Grafit kommer från ombonade 
loungemiljöer i Europa och världen över.  
Jordnära dova kulörer och klassiska former 
sätter känslan i Grafit. Ramluckor i köket och 
badrummet och arbetade profiler på innerdörrar 
och garderober är ett tydligt kännetecken  
som för tankarna till traditionellt hantverk.  
Inom basfärgskalan använder vi tre kulörer: 
mellangrå, mörkgrå och en bruten vit.

Grafit
STIL

” Stilarna är ett sätt 
för oss att erbjuda 
genomdesignade 
hem med mer  
personlighet.”

2 3

Vilken inredningsstil 
passar dig allra bäst?

Människor lever olika liv, har olika 
smak och intressen. Våra hem 
berättar något om oss själva och 
kan ge inblick i livet som utspelar 
sig där. Vi vill låta personlighet 
och egen stil få speglas i väggar 
och rum genom hela bostaden. 
Oavsett smak eller livsstil. 

Ingen bostadsköpare är den andra lik. 
För någon är det allra viktigaste att bo 
på rätt adress med rätt inredning, med-
an någon annan är upptagen av helt an-
dra frågor där bostadens främsta upp-
gift är att få familjelivet att fungera. Nu 
har vi tagit ett steg i att bygga bostäder 
med personlighet som förenklar din 
vardag.

Tre valbara inredningsstilar

Vårt design- och inredningsteam reser 
till inredningsmässor över hela världen, 
bevakar trender inom mode, kulörer, 
material och inredning. Vi har gjort  
omvärldsbevakningar och använt fokus-
grupper för att landa i tre stilkoncept 
som ger en sammanhållen stil i bosta-
dens alla rum och som är aktuella både 
på kort och lång sikt. Du väljer kostnads-
fritt den stil som passar dig bäst. Idén 
är att erbjuda tre olika stilar som är ge- 
nomdesignade och som alla ska kunna 
känna sig hemma i. Min erfarenhet  
säger att många har svårt att förutse 
hur material, kulörer och texturer passar 
ihop. Nu får du en enhetlig grund att 
utgå ifrån innan dina möbler flyttar in. 

Egna val

Utöver det rent estetiska har vi också
undersökt vilka individuella behov som 
finns. Av erfarenhet vet vi att det ofta 
finns både behov och vilja att påverka 

lite till för att göra ett hem personligt 
och funktionellt för just det livet som ska 
levas här. Någon vill ha uppgraderade 
vitvaror i köket, medan någon annan 
behöver mer förvaring. Nu får den som 
vill möjlighet att anpassa sin lägenhet 
med Egna val mot en extra kostnad. 

Välkommen till Veidekke Id. 

Markus Müller, tf försäljningschef  
på Veidekke Eiendom

MARKUS MÜLLER
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Konsten att  
få välja själv
Stil och smak är något högst  
personligt. Vi har ofta egna idéer 
och visioner för vad som skapar 
ett trivsamt hem. Jag tror vi föds 
med vissa preferenser, sen 
påverkar så klart uppväxtmiljö 
och intryck vi får under livets 
gång, men i grunden finns en 
känsla för vad vi gillar. Det vi 
gjort här är att vi har lyssnat, 
analyserat, känt och utvärderat.

Vart hittar du din inspiration? 

Jag måste gå till två olika inspirations- 
platser i mitt jobb. Den ena är för egen  
del, vi kan säga personlig inspiration.  
Och den andra platsen handlar om 
yrkesmässig inspiration.  
 Personligen kan jag få inspiration  
av i princip vad som helst. Det kan vara 
färgkombinationer, material eller en 
teaterföreställning. Ett klädesplagg kan 
inspirera mig, en miljö, det kan komma 
inspiration under en löprunda. Det finns 
inspiration i det mesta.  
 Min yrkesmässiga inspiration handlar 
mer om att titta på trender och att om- 
världsbevaka. Jag måste ha en bred  
kunskap om mycket. Vilka materialtren-
der är på gång? Hur ser klädmodet ut? 
Vilka textilier är inne? Jag behöver ha 

koll på kulörer men även känsla och 
taktila delar. Allt hänger ihop. Stil och 
livsstil. Idag ska matlagningen vara 
ekologisk och närodlad, det spiller över  
i våra stilar. Jag måste hela tiden söka 
den gemensamma nämnaren och göra 
någonting bra av det. 

Inspirationsresor och trender

Vi åker runt på mässor över hela världen 
men den stora är i Milano, som vi besö- 
ker en gång per år. Nu har jag utvecklat 
ett professionellt öga för trender och 
det tar cirka två år innan jag ser att de 
stora dragen som presenterats på 
Milanomässan börjar smyga in i våra 
hem. Man kan säga att trendkedjan i ett 
material eller formspråk börjar i Milano, 
efter cirka två år säljs den trenden på 
IKEA och så dyker den upp i männi- 
skors hem. Då är Sverige ett land som 
är snabba på bollen vad gäller trender. 
Samtidigt fungerar Skandinavien också 
som en inspirationsplats för resten av 
världen i och med den skandinaviska 
stilen. 

Vilka utmaningar ställs du inför 
i arbetet med stilkoncepten?

Tajming. Vi vill inte ligga för långt fram  
i trend, men stilarna vi presenterar mås-
te samtidigt vara spetsiga. När vi börjar 
stilarbetet är det ofta många år innan 
allt sitter på plats, så det är en avväg-
ning vad vi tror är rätt om ett par år. Men 
det är också något man lär sig att förstå. 
Dessutom jobbar vi löpande med trend- 
analyser och fokusgrupper så att vi hela 
tiden är på väg mot något bra och inte 
kör i diket. 
   Jag tycker det är bra att börja ta ut 
svängarna rejält för att succesivt skala 
av och tona ner, då landar man ofta rätt 
hos väldigt många.

Kan du veta vem som kommer  
att välja vilken stil?

Jag kanske inte kan ringa in alla, men 
nästan alla, haha. Nej men det finns en 
metod som är väldigt bra och som ofta 
visar sig fungera. Om du väljer tio bilder 
på saker du gillar, det kan vara till exem-

pel ett konstverk, en bild på ett snyggt 
skyltfönster, en bild på ett rum i ett in-
redningsmagasin och så vidare. Samla 
dem och sätt upp på en vägg. Så tar du 
fram tio bilder på saker du absolut inte 
gillar. Adderar fem färger du gillar och 
fem färger du inte gillar, det kan också 
vara mönster. Då får man faktiskt en 
ganska tydlig bild av dig. Sen kan det 
behövas en del inredningsvana för  
att översätta bilden av dig i formspråk, 
kulörer och stil. Men det är just det  
vi hjälper dig med.

Vad är viktigast för att sätta  
känslan i ett hem?

En bra känsla kommer när helheten 
hänger ihop. Jag försöker tänka på vad 
du ser från olika vinklar i din lägenhet 
beroende på var du står. Om en dörr är 
öppen, vad händer då kontra nästa rum? 
I vilka vinklar mår lägenheten bäst av att 
vara mer neutral och var kan mönster 
och kulör ta plats?  

För att få ett harmoniskt hem som 
håller ihop gäller det att hitta känslan för 
det. Och det är svårt och kräver plane- 
ring. Kulörer upplever jag att många har 
svårt att inreda med, speciellt svårt 
verkar det vara att se hur olika färger 
fungerar tillsammans. 
 Om jag ska ge ett inredningstips så är 
det att köpa möbler och inredning  som 
du verkligen gillar, utan att bläddra för 
mycket i inredningsmagasin, då blir det 
verkligen din egen stil i rummen. Det 
kanske låter klyschigt, men det är sant.

L ISELOT T LÖVSTRÖM  /  INREDNINGSARKITEK T

” En bra känsla 
uppstår när  
helheten  
hänger ihop”
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Stilsäkert och genomtänkt

Signifikant för stilen Korall är lekfulla 
färger som tar för sig på ett stil- 
säkert och genomtänkt sätt. Med  
influenser från art deco, 70- och  
80-tal i uppdaterad version är stilen 
lika trendig idag som imorgon.  

Färger och formspråk

Formspråket inom Korall är mjukt, 
med rundade former. Vi använder 
tre sotade pastellkulörer inom 
stilens grundutförande: blågrå, 
rosa och en svagt grå – kulörer som 
gifter sig väl med det ljusa trägolvet. 
Andra kännetecken för Korall är 
färgstarka ytskikt på köksluckor 
och kommoder som sänder både 
lekfulla och artistiska signaler.  

Dina inredningsfavoriter

Stilen har en bred palett med ut-
tryck och kombinationer. Det är 
mixen som skapar helheten och 
sätter känslan. Låt dina personliga 
inredningsfavoriter få stå i centrum, 
oavsett om du fyndar på loppis eller 
om du ropar hem vackra föremål på 
auktion.   

FREDRIK WALLNER,
INREDNINGSARKITEK T

Färgpalett

Vår stil Korall välkomnar färg och mönster. Sotade pastell-
färger och ett runt formspråk ger ett lekfullt och stilsäkert 

uttryck. En trendig stil på både kort och lång sikt.   

Korall
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Kristall
Kristall omfamnar ljuset och skapar rum med rymd. Grafiska 
mönster och raka former för tankarna till den skandinaviska 

stilen som dominerat inredningsvärlden. 

K ristall är inspirerad av den 
klassiska skandinaviska stilen 

som länge dominerat inrednings-
världen och gjort Skandinavien 
känt över hela världen. Här tar  
vi vara på ljuset och skapar rum 
med känsla av rymd med hjälp  
av vita avskalade ytor. 

Ljusa trägolv och raka former

Ljusa trägolv och ett tydligt rakt 
formspråk tar vara på det natur- 
liga ljuset och håller ihop stilen  
genom alla rum. Kulörer som  
används är vitt och olika toner  
av grått. Grafiska och svartvita 
mönster finns inom stilen och 
rostfria detaljer trivs extra bra.  

Präglad av funktion  
och naturen

Skandinavisk design har präglats 
av funktionalitet och naturnära 
materialval. Med Kristalls genom-
tänkta och stilrena detaljer fattas 
bara dina inredningsfavoriter för 
att addera mer personlighet och 
värme. 

Färgpalett

FREDRIK WALLNER,
INREDNINGSARKITEK T
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Grafit
Klassiska former och jordnära kulörer ger Grafit ett ombonat 

intryck. En lugn och harmonisk stil som ligger rätt i tiden.  

I nspirationen till Grafit kommer 
från ombonade loungemiljöer  

i Europa och världen över. Det har 
varit en trend inom inredning de 
senaste åren att hämta influenser 
från offentliga miljöer såsom t ex 
hotell, vilket gjort att vi vant oss 
vid former och kulörer därifrån i 
våra hem.

Dov färgskala och  
traditionella former

Jordnära dova kulörer och klass-
iska former sätter känslan i Grafit. 
Ramluckor i köket och arbetade 
profiler på innerdörrar och garde-
rober är ett tydligt kännetecken 
som för tankarna till traditionellt 
hantverk. Inom basfärgskalan an-
vänder vi tre kulörer: mellangrå, 
mörkgrå och en bruten vit.  

Beröringspunkter  
mellan hus på landet och 
innerstadsvåning

Vi hittade likheter mellan ett om-
bonat hus på landet och en gene-
rös våning inne i stan och lät Grafit 
ta till sig det bästa av två världar 
– lugn och harmoni men samtidigt 
uppdaterat och nutida.   

Färgpalett

FREDRIK WALLNER,
INREDNINGSARKITEK T
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Vanliga 
frågor 
Inredningsstilar  
& Egna val

Vad är en inredningsstil? 

Veidekke Eiendom erbjuder 3 olika 
inredningsstilar i sina bostäder. Vi kallar 
dem Korall, Kristall och Grafit. De inne-
åller en komplett inredning för din 
bostad. Stilarna är framtagna av våra 
inredningsarkitekter och utformade 
utifrån dagens trender och stil inrikt-
ningar för att passa dig och din smak. 
När du köper din bostad väljer du en av 
inredningsstilarna. Stilen påverkar hela 
din bostads utseende. 
 
Vad ingår i en inredningsstil? 

All fast inredning som finns i din bo- 
stad ingår i en inredningsstil. Det är  
t ex alla snickerier, golv, lister, alla delar  
i köket, alla delar i badrummet, förvaring 
och väggkulörer. Allt är anpassat för  
att inredningsstilen ska synas och 
upplevas på bästa sätt.  
 Se lägenhetsbeskrivning för exakt 
beskrivning av det som ingår. 
 
Kostar inredningsstilarna  
extra pengar? 

Nej, alla inredningsstilar ingår i priset av 
bostaden. Du väljer en av de 3 stilarna 

som Veidekke Eiendom erbjuder och det 
kostar inget extra. Det ingår i priset för 
den bostad som du är intresserad av. 
 
Får jag byta delar mellan 
inredningsstilarna? 

Nej, du får inte göra några byten mellan 
stilarna. Varje stil är komplett och 
innehåller all fast inredning i bostaden. 
Varje inredningsstil är framtagen av 
inredningsarkitekter och är komponerad 
för att harmonisera i hela bostaden. 
 
Gäller inredningsstilen hela 
bostaden? 

Ja, inredningsstilen gäller för hela 
bostaden. Den innehåller all fast 
inredning i bostaden och är komplett.  
I respektive lägenhetsbeskrivning ser 
du exakt beskrivning av det som ingår. 
 
När måste jag välja stil? 

I varje projekt finns en så kallad stopp- 
tid som innebär det sista datumet för 
när valet av stil ska göras. Stopptiden 
baseras på när vi på Veidekke måste 
göra beställningar från våra leverantörer 
samt montera in produkterna i din 

bostad tillsammans med att övrigt 
färdigställs. Information om stopptiden 
får du av Veidekke Eiendom efter ditt 
köp. Inredningsstilen måste göras innan 
denna stopptid annars väljer Veidekke 
Eiendom en inredningsstil.  
 I de fall bostadsköpet sker under 
pågående produktion kan stopptiderna 
vara passerade och valmöjligheterna 
begränsade.  
 
Finns det några andra val jag  
kan göra? 

Ja, det finns flera andra val du kan göra 
till din nya bostad. Vi har valt att kalla 
dem för Egna val. Valen är utformade 
för att du i din bostad ska kunna till-
godose dina boendebehov. Det kan 
t ex handla om att du kan utforma din 
tvättstuga på det sätt som är bäst för dig, 
eller att du kan optimera din förvaring för 
att passa just dina tillhörigheter. Du kan 
också köpa till förbättrade funktioner på 
vitvaror i kök och/eller badrum eller ändra 
golvmaterial för att få, en för dig, bättre 
funktion. 
 

Vad är det för val? 

De specifika valen kan vara olika mellan 
våra projekt, de kan också vara olika 
mellan olika bostäder beroende på t ex 
bostadens storlek. Det exakta valen 
som du kan göra återfinns i material 
som du får av Veidekke Eiendom eller 
mäklaren för ditt projekt. 
 
När måste jag göra de Egna valen? 

I varje projekt finns stopptider som 
innebär det sista datumet för när ett 
visst inredningsval ska göras. Stopp-
tiden baseras på när Veidekke måste 
göra beställningar från sina leverantörer 
samt montera in produkterna i din 
bostad tillsammans med att övrigt 
färdigställs. Information om stopptiden 
får du av Veidekke Eiendom efter ditt 
köp. Inredningsvalen måste göras innan 
denna stopptid annars utgår möjlig-
heten att göra val.  
 I de fall bostadsköpet sker under 
pågående produktion kan stopptiderna 
vara passerade och valmöjligheterna 
begränsade.  
 

Kostar dess valen extra pengar? 

Ja, de Egna val du gör utöver stil kostar 
extra. De ingår inte i din bostad utan 
måste beställas till extra. Prislista för de 
val som finns i just det projektet och 
den bostad som du är intresserad av får 
du av Veidekke Eiendom. 
  
Egna inköp 

Veidekke Eiendom åtar sig inte att 
installera produkter inköpta och/eller 
levererade av dig. 
 
Uppdatering av produkter 

Inredningsavtalet med Veidekke
Eiendom slår fast att det är en likvärdig 
produkt som ska levereras om serien 
eller produkten utgår under tiden för 
bostadsproduktionen. Detta kan inne-
bära att en artikelbeteckning förändras. 
Avtalet medger även att artikelförän-
dringar eller produktbyten inte aviseras 
såvida inte funktionen eller design 
synnerligen förändras. Vid byte av 
produkt värderas i första hand funktion. 
 

Priser 

Samtliga redovisade priser, inkluderar 
mervärdesskatt. I bostadens pris  
ingår all fast inredning för en vald stil.  
De redovisade priserna är tillkommande 
pris för Egna val och inkluderar monte-
ring, material och hanteringskostnader 
samt arbetskostnader. 
 
Får jag en tydlig specifikation  
om vad som ingår? 

Ja, via vårt digitala inredningssystem 
får du en specifikation av de Egna val 
som du har gjort. 
 I lägenhetsbeskrivningen i försälj-
ningsbroschyren finns information om 
vad som ingår i de tre olika inrednings-
stilarna Korall, Kristall och Grafit.
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Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar 
veidekkebostad.se


