H U S 6, 7 og 8

Gartner

K V A R T A L E T

Tilvalgsbrosjyre
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Velkommen til å
innrede din boligdrøm

Det er deilig med en splitter ny bolig.
Nye rom, nye tanker og ingen har vært
her og satt sine spor før deg.
Det er helt opp til deg å forme og sette
preg på ditt nye hjem. Kjøper du på et
tidlig tidspunkt i prosjektet vil du få
mulighet til å gjøre tilvalg.
Å kjøpe ny bolig er en av de største
beslutningene man tar, og det er viktig
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å tenke nøye gjennom de ønsker og
behov man har. I denne brosjyren vil vi
vise deg hva som er valgt som standard
produkter i prosjektet. Om du velger å
ikke gjøre noen tilvalg er det disse
produktene som blir levert i din bolig. I
tillegg presenteres hvilke tilvalgs
muligheter du har for å gjøre din bolig
til noe helt eget. Du har mulighet til å
gjøre tilvalg på kjøkken, bad, gulv,
dører, veggfarge og elektro.

Når tiden er inne for å gjøre tilvalg vil
du få mulighet til å snakke med en av
prosjektets ansatte som vil kunne
svare på spørsmål knyttet til valg og
innredning.
Vi gleder oss til å hjelpe deg med å
innrede din boligdrøm!
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KJØKKEN
FRONT

Tilvalg
Andre fronter og farger kan velges som tilvalg. Samme front i farge
premium white, NCS S 2500N eller NCS S 7500N er kostnadsfrie
tilvalg, og kan velges i Boligbasen.

Leveres som
standard
Uno palett NCS S 4000N

Premium white

BENKEPLATE

NCS S 2500N

NCS S 7500N

Tilvalg
Laminat benkeplater i andre farger og benkeplater i heltre.
Eksemplene under er ment som inspirasjon.
Se www.sigdal.com for flere alternativer.

Illustrasjon – avvik kan forekomme. Kjøkkenkran og ventilator avviker fra standard leveranse.

Leveres som
standard

Kjøkken
I mange hjem er kjøkkenet et av
boligens viktigste rom. Noen kaller
kjøkkenet for boligens hjerte. Det er
her man lager mat, gjør lekser, omgås
og småprater med venner og familie.
Pent design og god kvalitet er viktig
for å skape et trivelig kjøkken. Som
standard leveres kjøkkeninnredning
med mellomgrå fronter i modell Uno
palett fra Sigdal med laminat benke
plate i grå marmor. Vårt standard
kjøkken har en stilren innredning som
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gir deg mulighet til å skape ditt eget
kjøkken med de detaljene du ønsker.
Tilvalg på kjøkken gjennomføres under
hovedtilvalget. Fargen på skapfrontene
kan kostnadsfritt endres til hvit, lys grå
eller mørk grå.
Tilvalg på kjøkken gjennomføres av
Sigdal, som vil invitere til individuelle
tilvalgsmøter i sine lokaler. Kjøkken
konsulenten kjenner godt til hvilke
muligheter og begrensninger som ligger
i prosjektet, og dersom du ønsker å

Grå marmor 30 mm laminat

gjøre tilvalg på kjøkken, skjer all dialog
direkte med kjøkkenleverandøren.
Standardkjøkkenet i dette prosjektet
leveres med volumhette og med avsatt
plass for hvitevarer. Det leveres be
lysning under overskap. Kjøkkenet
leveres etter egen kjøkkentegning for
den enkelte leilighet. Tegningen legges
ut på Boligbasen i forbindelse med
tilvalgsprosessen. Blant annet kan
hvitevarer og annen ventilator bestilles
som tilvalg.

Laminat
Terry 3

Laminat
Grå Matt

Laminat
Lys Marmor

Laminat
Lys Skimmer

Heltre eik

Heltre eik hvitoljet
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HÅNDTAK

Tilvalg
Håndtak med annen størrelse, farge eller utforming er
tilgjengelig som tilvalg. Se www.sigdal.com for flere alternativer.

Leveres som
standard
Hekken 2, 128 mm
rustfritt stål

KJØKKENKRAN

Ele 160 mm

Hekken ll Sort

Chamfer

Tilvalg
Det vil bli mulig å velge andre alternativer til kjøkkenkran som
tilvalg. Disse vil være som vist på bildene, eller tilsvarende.

Leveres som
standard
FM Mattsson

VENTILATOR

Tilvalg

Leveres som
standard
Volumhette, hvit

Volumhette, rustfritt stål

Røros Metall Orion, rustfritt stål

Illustrasjon – avvik kan forekomme. Kjøkkenkran og benkeplate avviker fra standard leveranse.
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VEGGFLISER

Tilvalg
Det vil bli mulig å velge andre veggfliser i format 20 × 40 cm. Mer
informasjon om type flis og farger kommer i tilvalgsprosessen.

Leveres som
standard

Illustrasjonsfliser

Hvit, 20 × 40 cm

GULVFLISER

Tilvalg
I tillegg til viste fliser vil det bli mulig å velge andre gulvfliser. Mer
informasjon om type flis og farger kommer i tilvalgsprosessen.

Bad
Dagen starter og avsluttes i dette
rommet. Det er et viktig rom som både
skal fungere praktisk, og som skal
legge til rette for avslapping og velvære.
Alle våre bad har fliser på vegg og gulv,
og standardleveransen er i nøytrale
farger både på fliser og innredning. En
nøytral base gir deg mulighet til å sette
ditt personlige preg på badet ved å
tilføre håndklær og tilbehør etter
egen smak.
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Standard leveranse på bad inneholder
speilskap på 60 cm med spotter og
stikkontakt i skapet. Det leveres
servantskap med to skuffer i hvit
utførelse. Benkeplate med servant i
helstøpt kunstmarmor. Utførelse av
benkeplate og servant vil variere fra
bad til bad. Det er downlights i tak som
styres med dimmer, og stikk til
vaskemaskin og tørketrommel. Det
leveres håndkleknagger og
toalettrullholder.

Leveres som
standard

Mulige tilvalg:
• veggfliser
• gulvfliser
• speil med integrert belysning
• servantbatteri i annen utførelse
• dusj med separat hånddusj
• skuffefront i en annen farge
• toalett i annen utførelse
• toalettsete med soft close funksjon

Mørk grå, 20 × 20 cm

Brun, 20 × 20 cm

Grå, 20 × 20 cm

Beige, 20 × 20 cm

Flis i dusjnisjen er 10 × 10 cm
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KRAN

Tilvalg
Det vil bli mulig å velge blant to servantkraner som tilvalg som
vist på bildene, eller tilsvarende.

Leveres som
standard

Mer informasjon kommer i tilvalgsprosessen.

Gustavsberg Nautic servant
batteri med avstengning

DUSJ

Tilvalg
Det vil bli mulig å velge en dusj med batteri som tilvalg som vist
på bildet, eller tilsvarende.

Leveres som
standard

Mer informasjon kommer i tilvalgsprosessen.

Volumhette, hvit

TOALETT

Tilvalg
Det vil bli mulig å velge ett annet toalett som tilvalg som vist på bildet,
eller tilsvarende. Det vil også være mulig å velge ”soft close” sete, og
velge blant to trykkplater i annet design.

Leveres som
standard

Mer informasjon kommer i tilvalgsprosessen.

Gustavsberg vegghengt toalett
med innkasset sisterne
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GULV

Tilvalg

Leveres som
standard

1stavs eik, hvitlasert

Gulv, vegger og detaljer
Gulvet danner sammen med vegger og
tak rommets grunnfølelse. Vi har valgt
en klassisk 1stavs eikeparkett som
standard, denne harmoner fint med
standardfargen på veggene og gir en
lun atmosfære. Som tilvalg kan du velge
blant flere andre alternativer.
Som standard leveres boligen med
eggehvite vegger i alle rom. Vi er alle
forskjellige og hvilke farger vi trives

1stavs eik, natur med vfas

3stavs ask, vanilla

DØRER

Tilvalg

Leveres som
standard

med varierer fra person til person. Vi
har derfor valgt å overlate fargevalget
til deg.
Som tilvalg kan du velge blant mange
lyse NCSkoder, og du kan selv velge
om du ønsker å sette farge på ett eller
flere rom. Dersom dette ønskes oppgis
NCSkode på plantegningen, og sendes
digitalt sammen med tilvalget.

Massiv hvit dør

Hvit slett dør
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3stavs eik, hvitlasert

Massiv dør med
glassfelt

Dør med glassfelt

Ved tilvalg på dører velges samme dør for hele leiligheten, med
unntak av dør mellom gang og stue, der dør med glassfelt kan velges.
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VEGGFARGE

Leveres som
standard
Standard farge på vegg er
hvit, NCS S 0502-Y

ELEKTRO

Tilvalg
Vi er alle forskjellige og hvilke farger vi trives med varierer fra person
til person. Vi har derfor valgt å overlate fargevalget til deg. Som tilvalg
kan du velge blant mange lyse NCS-koder, og du kan selv velge om du
ønsker å sette farge på ett eller flere rom. Dersom dette ønskes opp
gis NCS-kode på plantegningen, og sendes inn digitalt sammen med
tilvalget.
Grunnet dagslyskrav kan det være noen begrensninger når det gjelder
tilvalg på farge.

Tilvalg
Mer informasjon om elektrotilvalg kommer i tilvalgsprosessen.
Prosjektets standardleveranse tilfredsstiller krav til elektriske 
punkter i boligene. Individuelle behov kan dekkes via tilvalget.
Ladepunkt for elbil vil tilbys som tilvalg, alle som har garasjeplass kan
gjøre tilvalg på elbilader. Mer informasjon kommer i tilvalgsprosessen.

HYBEL

Tilvalg
Det vil være mulig å bestille etablering av hybel for de leilighetene som
har det som en mulig løsningen. Ved å velge denne løsningen vil vi
gjøre endringer i leiligheten slik at det ene soverommet og badet kan
benyttes som en hybel. Veggene rundt hybelen og dørene fra entré til
hovedleilighet og hybel blir utført med branncellebegrensende
egenskaper. Disse to dørene vil kunne avlåses med egne systemnøkler.
Inne i hybelen vil det bli montert et minikjøkkenet med integrert vask,
mikrobølgeovn og keramisk koketopp med 2 soner. Kjøkkenet kobles
til vann og avløp, samt at det blir montert en ventilatorhette over
kokeplatene med kullfilter. Om ønskelig er det mulig å gjøre tilvalg på
minikjøkkenet gjennom Sigdal kjøkken, på samme måte som for
hovedkjøkkenet. Det vil også bli montert egen postkasse og calling
anlegg, med ringeklokke utenfor leiligheten, til hybelen.
Følgende blir ikke levert: Egen måler på strøm (heller ikke under
måler), eget sikringsskap eller varmeskap. Alle disse tingene vil være
felles for hybel og hovedleilighet.
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Kjøper du på et tidlig tidspunkt i
prosjektet vil du få mulighet til å gjøre
tilvalg. Nedenfor får du informasjon
om tilvalgsprosessen i tre trinn.
1. Du vil bli invitert til et felles tilvalgs
møte, hvor du vil få informasjon om
gjennomføring av tilvalg. På møtet vil
du få se prøver av de fleste tilvalgs
alternativene. Du vil også få møte noen
av de som er involvert i prosessene
rundt din nye bolig.

Slik gjør du tilvalg
for boligen
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2. Nettstedet Bolig-basen er kontakt
flaten mellom deg som kunde og
Veidekke. Her legger Veidekke ut
informasjon og nyheter, og kan du stille
spørsmål til oss om det du lurer på.
Tilgang til Bolig-basen blir gitt ved kjøp
av bolig, brukernavn og passord får du
tilsendt på mail. Vi ber deg vennligst ta
godt vare på påloggingsinformasjonen,
den er personlig, og du vil få bruk for
den til å komme i kontakt med oss.

3. Tilvalgsbutikken finner du i Bolig
basen. Her får du informasjon og priser
på alle tilvalgene. Frister for å bestille
tilvalg avhenger av prosjektets frem
drift. Dette vil du bli informert om via
vårt nyhetsbrev i Bolig-basen. Når
tilvalget er avsluttet vil du få tilsendt
tilvalget for gjennomsyn. Det er viktig
at du signerer på bestillingen for å
bekrefte dine tilvalg. Boliger hvor det
ikke er gjort tilvalg innen fristen blir
levert med standard innredning.

bli justert. Produktbildene kan avvike i
farge og produktene bør ses
før tilvalg.
Dersom du ikke har mottatt
pålogging til Bolig-basen må du
gi oss beskjed om dette.
www.bolig-basen.no

Ved forespørsel om endringer ut over
tilvalgslisten, gjør vi oppmerksom på at
det i hvert tilfelle vil bli beregnet
administrasjons- og prosjekterings
kostnader. Kostnaden må dekkes av
kjøper avhengig om endringen bestilles
eller ikke.
Det tas et generelt forbehold om trykk
og skrivefeil. Illustrasjoner kan avvike
fra faktiske forhold, og produkter kan
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Det er viktig for oss at du blir fornøyd
med ditt nye hjem. Vi vil derfor sende
deg en spørreundersøkelse etter at du
har bodd i boligen et par måneder.
Undersøkelsen er anonym og det er
Prognosesenteret som gjennomfører
den for oss. Vi håper du vil ta deg tid til
å gi oss tilbakemelding, slik at vi får
bedre grunnlag for å prioritere
forbedringstiltak hos oss.

Gry E. Sandberg Pettersen
Kunderådgiver
Veidekke Eiendom
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Kommunikasjon og design: Kikkut kommunikasjon • Trykk: Konsis Grafisk • 3D-illustrasjoner: Oxivisuals • Bilder: iStock, Unsplash, Veidekke

For mer informasjon, besøk gartnerkvartalet.no

Alle 3D-presentasjoner og fotografier
er av illustrativ karakter, og gir ikke
en eksakt fremstilling av det ferdige
prosjektet når det gjelder endelig
detaljering av interiør, fasader,
materialer, farger og omgivelser. Det
må påregnes at detaljprosjekteringen
vil føre til avvik i forhold til 3D-bildene.
Brosjyren er trykket i juni 2018
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