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Bilderna i broschyren är 
inspi rationsbilder och kan 
innehålla tillval av olika slag. 
Rätten till förändringar  
förbehålles. Alla bilder i 
broschyren är illustrationer. 
Avvikelser kan förekomma 
från det slutgiltiga utförandet

 Välkommen att
inreda din bostad
 i Pjäsen

Äntligen är det dags att börja inreda och planera ditt nya 
hem. Vi har redan lagt stor omsorg på grunden i bostaden, 
både vad gäller kvalitet och design, men vi har också 
tänkt på alternativa material och färger. Kanske vill du ha 
ett annat golv? En annan kulör på köksluckorna, andra 
beslag, rostfria vitvaror eller andra färger i badrummet? 
Det är ju du som ska bo och trivas här!

Så här har vi tänkt. Känslan i lägenheten är ljus och 
modern. Du kliver in genom den sobert grå ytterdörren 
och möts av en vitmattlackad ekparkett och väggar  
i stockholmsvitt.

Köket är vitt och fräscht med inredning från Marbodal  
och vita vitvaror från Siemens. Arbetsbänken är en 
laminatskiva i stenliknande utseende, Terrazzo, och det 
kaklade stänkskyddet är vitt.

Badrummet känns lyxigt med klinkergolv, kakel och  
inredning i olika grå nyanser. Duschen har en praktisk 
vikbar duschvägg. Bor du i en av de större lägenheterna 
finns det även ett separat wc- och duschrum eller ett wc.

På följande sidor kan du se hur vi har inrett, rum för rum. 
Intill Vårt Val ser du de alternativ som du kan välja till. Det 
är bara att bläddra och låta dig inspireras. I bofaktabladet 
visar vi hur det ser ut i just din bostad.

Oavsett om du är nöjd med våra grundval eller vill byta 
mot något annat kan du vara trygg i att ditt nya hem är 
klimatsmart, hållbart och Svanenmärkt. Ha så roligt när du 
planerar – vi önskar dig varmt välkommen hem till Pjäsen!
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Köket är lättarbetat, vitt och fräscht. Luckorna från 
Marbodal har stilrena rostfria beslag. Arbetsbänkens 
laminatskiva Terrazzo med underlimmad diskho bryter 
fint av mot det vita kaklet med ljusgrå fog. Varmlufts- 
ugnen, den inbyggda mikron liksom kyl och frys är 
också vita, allt är från Siemens. I bofaktabladet ser du 
köksuppställningen i just din bostad. Om du inte gör 
några tillval kommer din lägenhet att utrustas i enlighet 
med Vårt Val.

KÖK – VÅRT VAL
Följande produkter ingår:

VÅRT VAL

Marbodal Arkitekt Plus, 
Lin, lingrön

Marbodal Arkitekt Plus, 
Moln, ljusgrå

Marbodal Arkitekt Plus, 
Sand, beige

Tillval köksluckor

TILLVAL

LUCKA 
Marbodal Arkitekt, Frost, vit

STÄNKSKYDD 
Centro Horisont Vit Blank 10x40 cm

BÄNKSKIVA
Marbodal Laminat Terazzo

Kakelsättning

Helförband

Tillval kakelsättning

Halvförband
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Marbodal Laminat  
Zeus Antracit

Marbodal Massivt Trä 
Kärn Ask

Marbodal Laminat 
Virrvarr Ljusgrå

Marbodal Kvartskomposit  
Venato Bianco, matt struktur

Marbodal Kvartskomposit 
Beach Grey, matt struktur

Marbodal Laminat  
Vit

Marbodal Massivt Trä 
Ek

Marbodal Laminat 
Delaware

Marbodal Kvartskomposit 
Beach Clay, matt struktur

Marbodal Kvartskomposit 
Nero, blankpolerad

TILLVAL
Tillval bänkskiva

Centro C1 Vit Blank 30x60 cmCentro C1 Vit Matt 30x60 cm Centro Carrara Marmorimitation  
Matt 30x60 cm

Tillval stänkskydd

TILLVAL

Centro Horisont Vit matt 10x40 cm

Centro Fasad Grå 10x30 cm

Centro Biselado  
Vit Blank 10x20 cm

Centro C1  
Vit Matt 
15x15 cm

Centro C1  
Vit Blank  
15x15 cm

Centro Horisont Grå blank 10x40 cm

Centro Fasad Gröngrå 10x30 cm
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Följande produkter ingår:

VÅRT VAL

BLANDARE
FM Mattson  
9000E III med 
diskmaskinsav-
stängning, Krom

HANDTAG 
Marbodal Solo Rostfri 128 mm

FM Mattson Siljan med  
diskmaskinsavstängning

DISKBÄNK
Marbodal Intra Horizon 1 1/2 ho underlimmad i 
laminatskiva. Vid tillval bänkskiva stenkomposit  
är denna planlimmad.
Gäller 1 - 2 rok

DISKBÄNK
Marbodal Intra Horizon 2 hoar  
underlimmad i laminatskiva
Gäller 3 - 5 rok

BÄNKBELYSNING
Underskåpsarmatur LED, standard

Marbodal Solo Vit  
128 mm

Marbodal Oval Rostfri

Marbodal Zenith Rostfri  
40 mm

Marbodal Point Rostfri

Marbodal Lounge Krom  
128 mm

Marbodal Zenith Rostfri  
136 mm

TILLVAL 
Tillval handtag

Tillval diskbänk

Tillval köksblandare

underlimmad i  
laminatskiva

Marbodal Intra Horizon 2 hoar

underlimmad i  
massiv träskiva

planlimmad i  
stenkomposit

underlimmad i  
laminatskiva

Marbodal Intra Frame 1 ho

underlimmad i  
massiv träskiva

planlimmad i  
stenkomposit

Köket är ljust och inrett med vita köksluckor, vitt kakel 
och laminatbänk i Terazzo. Vi har matchat den ljusa 
inredningen med ett vitvarupaket från Siemens där allt 
(utom spishällen) går i vitt. Om du vill kan du byta till 
helintegrerad eller rostfri design. I ettorna är kyl och frys 
kombinerad, i övriga lägenheter är de hela, en kyl och en 
frys. Diskmaskinen är 60 cm i förutom i ettorna där den 
är 45 cm bred. Du ser uppställningen för just ditt kök i 
bofaktabladet. Om du inte gör några tillval kommer din 
lägenhet att utrustas i enlighet med Vårt Val.

VITVAROR – VÅRT VAL
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Vitt paket:

Siemens  
inbyggnadshäll, 
induktion,  
ramlös design

Fläkt, 
Franke F392-10 LED, rostfri frontlist

Siemens inbyggnadsugn  
(Inbyggd under induktionshäll) 
3D-varmluft, vit, A

Siemens 
mikrovågsugn 
i väggskåp,  
vänsterhängd, vit

Siemens kyl/frys  
kombi, 186 cm,  
vit, A++ 
Gäller 1 - 2 rok

Siemens kylskåp, 
186 cm, vit, A++
Gäller 3 - 5 rok

Siemens frys, 
186 cm, vit, A++ 
Gäller 3 - 5 rok

Siemens  
diskmaskin,
60 cm bred,  
48 db, vit, A+
Gäller 2 - 5 rok

Siemens  
diskmaskin,
45 cm bred,  
48 db, vit, A+
Gäller 1 rok

TILLVAL
Rostfritt paket:

Siemens  
inbyggnads- 
ugn,  
3D-varmluft, 
rostfri, A

Siemens  
inbyggnads- 
ugn,  
4D-varmluft, 
rostfri, A+

Siemens mikro- 
vågsugn i vägg-
skåp, rostfri

Siemens mikro- 
vågsugn i vägg-
skåp, vänster-
hängd, rostfri

Siemens kyl/frys 
kombi, 186 cm, 
rostfri, A++ 
Gäller 1 - 2 rok

Siemens kyl/frys 
kombi, Helinter- 
grerad, 178 cm, A++ 
Gäller 1 - 2 rok

Siemens kylskåp, 
186 cm, rostfri, A++
Gäller 3 - 5 rok

Siemens frys, 
Helintergrerad, 
177 cm, A++
Gäller 3 - 5 rok

Siemens kylskåp, 
Helintergrerad, 
177 cm, A++
Gäller 3 - 5 rok

Siemens frys,  
186 cm, rostfri, A++
Gäller 3 - 5 rok

Siemens 
diskmaskin, 
60 cm bred, 
44 db, rostfri, 
A+++
Gäller  
2 - 5 rok

Siemens 
diskmaskin, 
60 cm bred, 
48 db, rostfri, 
A+
Gäller  
2 - 5 rok

Siemens 
diskmaskin, 
helintegre-
rad, 60 cm 
bred, 48 db, 
A++
Gäller  
2 - 5 rok

Siemens 
diskmaskin, 
helintegre-
rad, 60 cm 
bred, 44 db, 
A+++
Gäller  
2 - 5 rok

Siemens 
diskmaskin, 
45 cm  
bred, 48 db,  
rostfri, A++
Gäller 1 rok

Siemens 
diskmaskin, 
helintegre-
rad, 45 cm 
bred, 46 db, 
A+
Gäller 1 rok

Följande produkter ingår:

VÅRT VAL
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Vitt paket Premium:

Tillval induktionshäll

Siemens inbyggnadsugn, 
4D-varmluft, vit, A+

Siemens kyl/frys kombi, 
Helintergrerad,  
178 cm, A++ 
Gäller 1 - 2 rok

Siemens  
inbyggnadshäll 
med touchslider, 
induktion,  
ramlös design

Siemens frys, 
Helintergrerad, 
177 cm, A++
Gäller 3 - 5 rok

Siemens kylskåp, 
Helintergrerad, 
177 cm, A++
Gäller 3 - 5 rok

Siemens diskmaskin, 
60 cm bred, 44 db, 
vit, A+++
Gäller 2 - 5 rok

Siemens diskmaskin, 
helintegrerad, 60 cm 
bred, 48 db, A++
Gäller 2 - 5 rok

Siemens diskmaskin, 
helintegrerad, 60 cm 
bred, 44 db, A+++
Gäller 2 - 5 rok

Siemens diskmaskin, 
helintegrerad, 45 cm 
bred, 46 db, A+
Gäller 1 rok

TILLVAL 

Siemens mikrovågsugn  
i väggskåp, vit

En inredning som går i grå toner samt spotlights i 
taket ger badrummet en lyxig känsla. Kaklet är vitgrått, 
klinkers ljusgrå och även kommoden är grå. Tvättstäl-
let är vit komposit, snyggt och hållbart. Duschväggen 
är praktiskt vikbar. Alla lägenheter har utrustats med 
Siemens tvättmaskin och torktumlare. Bor du i en fyra 
eller femma har du separat wc eller wc- och duschrum. 
I bofaktabladet ser du uppställning för just ditt badrum. 
Om du inte gör några tillval kommer din lägenhet att 
utrustas i enlighet med Vårt Val.

BADRUM – VÅRT VAL
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KAKEL 
Centro Gryning Vitgrå matt 25x40 cm

Centro Gryning Vit blank 25x40 cm

Centro Gryning Vit matt 25x40 cm

Centro Gryning Brungrå matt 25x40 cm

KLINKER 
Centro  
Lerhamn Grå
10x10 cm

VÅRT VAL TILLVAL 

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Hans Grohe, Focus 70

Tillval kakel

Tillval klinker

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

Centro  
Lerhamn  
Antracite  
10x10 cm

Centro  
Lerhamn  
Vitgrå 
10x10 cm

Centro  
Skärgård Vit  
15x15 cm

Centro  
Skärgård Beige  
15x15 cm

Centro  
C1 Vit Matt  
15x15 cm

Centro  
C1 Vit Blank  
15x15 cm

Centro  
Lerhamn  
Mörkgrå  
10x10 cm

Centro  
Skärgård Svart  
15x15 cm

Centro  
Skärgård Grå   
15x15 cm

Kakelsättning

Helförband

TILLVAL VÅRT VAL
Följande produkter ingår i alla badrum. 
Se ditt bofaktabladf för placering. Tillval möbelpaket

DUSCHSET  
Hans Grohe,
Crometta Green,  
inkl. blandare

DUSCHVÄGG 
INR Basic Dawson  
90 cm (en dörr)

INR Basic  
Dawson  
90x90 cm

INR Linc Niagara 
Rundade dörrar 
blank profil Klar-
glas 90x90 cm

BADRUMSMÖBEL
INR Viskan Solid 
Still Grey 60 cm

SPEGELSKÅP
INR Viskan Solid 
Still Grey 60 cm

WC-stol,
Ifö Sign 6893,  
vägghängd.

Tillval duschväggar

Tillval handduksstång Tillval kakelsättning

Tillval takdusch

Vitt möbelpaket
med matchande
spegelskåp

Hans Grohe,  
Crometta S 240,  
inkl. blandare

Smedbo, dubbel  
HK326 Smedbo

Halvförband

Stående halvförband
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Tillval bänkskiva

Tillval tvättmaskin, torktumlare och kombimaskin

Tillval väggskåp

INR Bänkskiva  
Grå

INR Väggskåp  
Still Grey, ett 
skåp ovanför 
kombimaskin 
vid val av  
kombimaskin 

Siemens,  
tvättmaskin, 
1600 varv, 8 kg
Vit, A+++

INR Väggskåp  
Premium White

dubbla skåp

ett skåp ovan-
för kombima-
skin vid val av 
kombimaskin

Siemens,  
torktumlare,  
8 kg, Vit, A++

Siemens,  
kombimaskin, 
Tvätt 7 kg,  
Tork 4 kg, Vit, A

 

IFÖ Caribia,
BK-HF vit

INR Duschvägg 
badkar, Basic  
Isabel, klarglas,  
80 cm

Hans Grohe, 
Duschset badkar 
Crometta 1jet  
EcoSmart 9,  
inkl. blandare

Tillval badkar (gäller 4 rok samt 5 rok i markplan)

TVÄTTMASKIN 
Siemens, 
1200 varv, 7 kg
Vit, A+++

BÄNKSKIVA ÖVER 
TVÄTTMASKIN OCH 
TORKTUMLARE 
INR Vit  
Ingår då tvättmaskin 
och torktumlare är 
placerade bredvid 
varandra. Ej vid  
tvättpelare.  
Se bofaktablad.

VÄGGSKÅP
INR Still Grey , 
dubbla skåp

TORKTUMLARE
Siemens,
7 kg, Vit, A++

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

VÅRT VAL TILLVAL 

Bor du i 4 – 5 rok har du antingen separat wc eller  
wc- och duschrum, du ser i bofaktabladet vad som 
gäller för just din lägenhet. Om du har separat wc-  
och duschrum kan du göra vissa tillval. Vi har valt  
vitgrått kakel och ljusgrå klinkers och matchat med  
ett grått spegelskåp. Duschen har en en draperi- 
stång som standard. Om du inte gör några tillval 
kommer din wc- och duschrum att utrustas i  
enlighet med Vårt Val.

WC/DUSCH – VÅRT VAL
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KAKEL 
Centro Gryning Vitgrå matt 25x40 cm. 
I wc utan dusch är en vägg kaklad och 
resterande väggar målade i vitt.

Centro Gryning Vit blank 25x40 cm

Centro Gryning Vit matt 25x40 cm

Centro Gryning Brungrå matt 25x40 cm

KLINKER 
Centro  
Lerhamn Grå
10x10 cm

VÅRT VAL TILLVAL 

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Hans Grohe, Focus 70

Tillval kakel

Tillval klinker

Följande produkter ingår i alla wc- och 
duschrum. Se ditt bofaktablad för placering.

Centro  
Lerhamn  
Antracite  
10x10 cm

Centro  
Lerhamn  
Vitgrå 
10x10 cm

Centro  
Skärgård Vit  
15x15 cm

Centro  
Skärgård Beige  
15x15 cm

Centro  
C1 Vit Matt  
15x15 cm

Centro  
C1 Vit Blank  
15x15 cm

Centro  
Lerhamn  
Mörkgrå  
10x10 cm

Centro  
Skärgård Svart  
15x15 cm

Centro  
Skärgård Grå   
15x15 cm

Kakelsättning

Helförband

TILLVAL VÅRT VAL
Följande produkter ingår i alla wc- och  
duschrum. Se ditt bofaktabladf för placering. Tillval spegel

DUSCHSET  
Hans Grohe,
Crometta Green,  
inkl. blandare

DUSCHDRAPERI- 
STÅNG

Ifö SIGN 6861 
Golvstående 
förhöjd

KOMMOD
Ifö Handfat Cera Vit 
500 mm

SPEGELSKÅP
INR A50 Still Grey

WC-stol,
Ifö SIGN 6860 
Golvstående

Tillval WC-stol

Tillval spegelskåp

Tillval takdusch

Tillval kakelsättning

INR Spegel A50 INR A50  
Premium White

Hans Grohe,  
Crometta S 240,  
inkl. blandare

Halvförband

Stående halvförband
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Intrycket i lägenheten är ljust och fräscht, en fin bas om 
du vill addera färg i möbler och textilier. Ytterdörren är grå 
medan dörrarna inne i bostaden är vita och släta. Golvet 
är en vitmattlackad 3-stavs ekparkett och väggarna är 
stockholmsvita. Garderober och andra skåp är vita från 
Marbodal. Vissa lägenheter har skjutdörrsgarderober där 
dörren är vit med vit ram för ett diskret intryck, snyggt 
och yteffektivt. I bofaktabladet ser du uppställningen i 
just din bostad. Om du inte gör några tillval kommer din 
lägenhet att utrustas i enlighet med Vårt Val.

ALLMÄNT – VÅRT VAL
Tillval golv/parkett

Tillval väggkulör

Jeld-Wen, Stable, 
slät, vit, massiv

Marbodal, Skjutdörrs- 
garderob, spegel,  
dörrar från golv till tak

Kährs eller likvär-
digt, Ek 3-stav  
sidenmattlack,  
13x215x2200 mm

Kährs eller likvär-
digt, Ask 3-stav  
vitmattlack, 
13x215x2200 mm

Kährs eller likvär-
digt, Ek Plank  
sidenmattlack, 
14x138x2200 mm

PARKETT  
Kährs eller likvärdigt, Ek 3-stav 
vitmattlack, 13x215x2200 mm

SKJUTDÖRRSGARDEROB 
Marbodal Skjutdörrsgarderob, vit, inkl. 
vita profiler, dörrar från golv till tak. 
Garderobsplacering enligt bofaktablad

STANDARD- 
GARDEROB OCH 
STÄDSKÅP 
Marbodal, 60 cm, 
vit. Garderobs- 
placering enligt  
bofaktablad

GARDEROBER/ 
INREDNING 
Marbodal, 
Hylla + Klädstång 

INNERDÖRRAR 
Jeld-Wen, Easy,  
slät, vit

VÄGGKULÖR 
Stockholmsvit  
0502-Y

GOLVSOCKEL 
Vit fabriksmålad 
list

VÅRT VAL TILLVAL 

Tillval dörrar Tillval garderober

S 5020-B

S 1015-Y80R

S 1005-B80G

S 2005-B

S 2020-Y

S 2502-Y

S 5010-B90G

S1005-Y10R
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Inredningsträff
Du kommer att bli inbjuden till en inredningsträff där 
du träffar vår kontaktperson för inredningsvalen. Under 
mötet får du information kring val och tillval samt hur 
processen går till. Då kan du passa på att se på materi-
alprover och ställa frågor. 

Vårt Val och tillval
Vårt Val är det som ingår i köpet av lägenheten och vi 
är väldigt noga med både inredning och ytskikt. Allt i 
lägenheten ska vara lättskött och ha en design som 
håller över tiden.

Tillval är att välja en annan produkt eller kulör än den 
som ingår i Vårt Val. Det görs till en merkostnad. Gör 
du inga tillval kommer lägenheten att utrustas med 
Vårt Val samt med de vitvaror och den badrumsinred-
ning som du ser på ritningen för din bostad. Det gäller 
också de material som vi beskriver i säljbroschyren. 

Inredningsavtal
Inför inredningsträffen mejlar vi dig en länk och in- 
loggningsuppgifter. Via länken gör du sedan alla dina 
inredningsval. När du registrerat dina val sammanställer 
vi ett inredningsavtal och postar eller mejlar det till dig 
så att du kan kontrollera och signera beställningen. 
Det är viktigt att du noggrant kontrollerar att ingenting 
saknas eller är felaktigt eftersom avtalet är grunden 
för din beställning. Avtalet är bindande och upprättas 
mellan dig som köpare och Veidekke Eiendom AB. 
Det innebär att du är bunden till ditt inredningsavtal 
oavsett om du fullföljer bostadsaffären eller inte. 

Stopptider
Dina inredningsval måste ske inom de tidsramar 
(stopptider) som anges. Du får tiderna i samband med 
inredningsträffen. Stopptiden är det datum när dina 
val ska vara inlämnade till Veidekke Eiendom. Detta är 
viktigt för att valen ska hinna hanteras och färdigställas 
tillsammans med lägenheten. Passeras stopptiden 
inreds lägenheten enligt Vårt Val. I det fall köpet sker 
under pågående produktion kan valmöjligheterna vara 
passerade eller mycket begränsade.

Inredning
Leverantör av köksskåp och beslag är Marbodal och 
vitvaror Siemens. Blandare i köket kommer från FM 
Mattson. Leverantör av badrumsinredning är INR och 
IFÖ. Blandare i badrum är från Hansgrohe. Kakel och 
klinker från Centro. 

Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Siemens. Avtalet med vitva-
ruleverantören 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 produktion en. 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.

Betalning av tillval
Om tilläggskostnaden understiger 10 000 kr faktureras 
den i sin helhet mot faktura som 30 dagar efter på  
skriven beställning. Vid tilläggskostnad över 10 000 kr 
faktureras 25 % av tilläggskostnaden, dock minst 
10 000 kr, som handpenning inom 30 dagar från 
godkänd beställning. Resterande del erläggs senast 
14 dagar före tillträde. Prislista kommer presenteras  
i samband med inredningsträff.

Övrigt
Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta och/eller 
levererade av dig. Veidekke Eiendom AB reserverar sig 
för att vissa varor kan utgå ur sortimentet och ersätts 
då med likvärdig produkt. Överblivet material tillfaller 
Veidekke Eiendom AB. 

Här hittar du mer information:
Kökssnickerier – www.marbodal.se  
Vitvaror – www.siemenshome.se  
Kakel & klinker – www.centro.se  
Badrumsinredning – www.inr.se och www.ifo.se

VAL OCH TILLVAL –
SÅ FUNKAR DET
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