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HAGA BOULEVARD
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Bilderna i broschyren är  
inspi rationsbilder från olika 
projekt och kan innehålla tillval 
av olika slag. Rätten till föränd-
ringar förbehålles. Alla bilder 
i broschyren är illustrationer. 
Avvikelser kan förekomma från 
det slutgiltiga utförandet.

 Välkommen att
inreda din bostad
 i Haga Boulevard

Så var det äntligen dags att på riktigt börja ge dina inred-
ningstankar liv och få konkreta material och färger att
förhålla dig till i den fortsatta planeringen av ditt nya hem.
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. Lägenhetens förhöjda takhöjd 
om 2,60 m bidrar med härligt ljusinsläpp. Den vitmattlack-
ade ekparketten och fönsterbänkarna i natursten stärker 
känslan av tidlöshet. Köket har ljus tidlös inredning från 
Marbodal, vackra bänkskivor i kompositsten och singelho 
från Franke. Badrummet har stilren kommod och infälld 
spegel, duschplats med glasvägg. Inbyggda spotlights 
samt tvättmaskin och torktumlare från Siemens.

För att du ska kunna sätta din egen prägel och anpassa 
lägenheten för dina behov samtidigt som du kan bibehålla 
en harmoni i inredningen har vi tagit fram genomtänka 
val för vad du kan göra. Lägenheten har i grunden en hög 
standard. I köket kan du välja mellan tre olika kulörkon-
cept som ger en hållbar och personlig stil. Vilket passar 
dig bäst? Pärla, sand eller skiffer? Utöver att du kan välja 
mellan tre koncept i kök har vi satt några olika tillval för 
dig att anpassa om du vill. Vill du ha integrerade vitvaror 
istället för rostfria? Kanske känns det spännande med ett 
annat golv i lägenheten eller badrum? Vill du lägga in hel-
täckningsmatta i sovrummet? Så nu börjar resan, bläddra 
igenom broschyren och låt dig inspireras.
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KÖK - PÄRLA

Kök från Marbodal. Arkitekt Plus. Vita 
stommar, sparksockel samt takanslutning.

Metallhandtag Zenith rostfri 136 mm.

Stenkomposit 30 mm med rak framkant,  
Light Grey.

Planlimmad singelho Intra Frame.

Uppvik 200 mm i stenkomposit lika  
bänkskiva.

Engreppsblandare med hög pip och disk- 
maskinsavstängning från Hans Grohe.

Rostfria vitvaror från Siemens, se bofak-
tablad då placeringen skiljer sig åt i de 
olika lägenhetstyperna. Mikrovågsugn,
induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl och
frys alternativt kombinerad kyl/frys samt
helintegrerad diskmaskin.

Integrerad fläkt, LGG Pandora.

Målade släta väggar, NCS S 1502-Y.

Ekparkett, 3-stav, vitmattlack med
fabrikslackerade vita socklar.

Det här köket är ljust och ger en fin kontrast till den grå 
väggkulören och bänkskivan i stenkomposit. En fin detalj 
med detta koncept är att det är tidlöst. Man kan skapa 
många olika personliga stilar beroende på hur du vill 
inreda köket.

Bilden ovan är en 3D-illustration och avvikelser kan förekomma.

Snickerier

Beslag

Bänkskiva

Diskbänk

Stänkskydd

Köks- 
blandare

Vitvaror

Spiskåpa

Vägg

Golv
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KÖK - SKIFFER

Kök från Marbodal. Lucka Arkitekt Plus 
Ljusgrå. Vita stommar. Sparksockel och 
takanslutning är ljusgrå lika lucka.

Metallhandtag Zenith rostfri 136 mm.

Stenkompositskiva 30mm med rak  
framkant, Venato Bianco.

Planlimmad singelho Intra Frame.

Uppvik 200 mm i stenkomposit lika  
bänkskiva.

Engreppsblandare med hög pip och disk- 
maskinsavstängning från Hans Grohe.

Rostfria vitvaror från Siemens, se bofak- 
tablad då placeringen skiljer sig åt i de  
olika lägenhetstyperna. Mikrovågsugn,  
induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl och 
frys alternativt kombinerad kyl/frys samt
helintegrerad diskmaskin.

Integrerad fläkt, LGG Pandora.

Målade släta väggar, NCS S 1502-Y.

Ekparkett, 3-stav, vitmattlack med
fabrikslackerade vita socklar.

Bilden ovan är en 3D-illustration och avvikelser kan förekomma.

Snickerier

Beslag

Bänkskiva

Diskbänk

Stänkskydd

Köks- 
blandare

Vitvaror

Spiskåpa

Vägg

Golv

Detta kök går i en härlig ljusgrå ton som ger en  
behaglig känsla och en spännande kontrast med den 
marmorerade bänkskivan i stenkomposit. Luckorna är 
enkla att sköta och tåliga. Kökets utformning ger en 
platsbyggd känsla.
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KÖK - SAND

Kök från Marbodal. Lucka Arkitekt Plus 
Beige. Vita stommar. Sparksockel och 
takanslutning är beige lika lucka.

Metallhandtag Zenith rostfri 136 mm.

Stenkompositskiva 30mm med rak  
framkant, Beach Grey.

Planlimmad singelho Intra Frame.

Uppvik 200 mm i stenkomposit lika  
bänkskiva.

Engreppsblandare med hög pip och disk- 
maskinsavstängning från Hans Grohe.

Rostfria vitvaror från Siemens, se bofak- 
tablad då placeringen skiljer sig åt i de  
olika lägenhetstyperna. Mikrovågsugn,  
induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl och 
frys alternativt kombinerad kyl/frys samt
helintegrerad diskmaskin.

Integrerad fläkt, LGG Pandora.

Målade släta väggar, NCS S 1502-Y.

Ekparkett, 3-stav, vitmattlack med
fabrikslackerade vita socklar.

Bilden ovan är en 3D-illustration och avvikelser kan förekomma.

Snickerier

Beslag

Bänkskiva

Diskbänk

Stänkskydd

Köks- 
blandare

Vitvaror

Spiskåpa

Vägg

Golv

Detta kök går i varm beige ton och ger en harmoniskt  
intryck med det mjuka samspelet mellan bänkskiva, 
lucka och väggkulör. De handtagslösa överskåpsluckorna 
ger en känsla av att köket är mer en möblel i din  
öppna planlösning.



Siemens 
ångugn, svart

Hansgrohe  
Focus M41, 
krom

Climadiff 
Avintage för 
50 flaskor

Vinkyl:

Ugn:

Blandare:
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Hansgrohe Focus M41 i krom med  
utdragbart munstycke.

Byte till integrerad kyl och frys, lucka  
lika kök i övrigt. Uppgradering av kapa- 
citet så som tex ångugn eller ugn med 
pyrolysfunkton.

Köksö med möjlighet att komplettera  
med vinkyl Climadiff Avintage för 50  
flaskor. Se bofaktablad för vilka lägen- 
heter detta val är möjligt.

Enligt separat sammanställning.

Bilden ovan är en 3D-illustration och avvikelser kan förekomma.

Blandare

Vitvaror

Köksö

Pris

Här nedan listas exempel på tillval och bilderna visar ett 
urval. Se separat prislista för mer detaljer. 

När du har gjort ditt val mellan de tre kökskoncepten har 
du ett kök som håller hög kvalitet. Det är också möjligt 
att uppgradera delar av köket för att göra ytterligare 
personliga val. Exempelvis kan du uppgradera till ångugn 
eller välja integrerade vitvaror istället för rostfria. I vissa 
lägenheter går det att köpa till en köksö och där finns  
det möjlighet att installera vinkyl med plats för 50 flaskor.

KÖK - TILLVAL



Klinker: Badkar:Kommod: Väggskåp: Duschset:

Centro  
Jämtland  
15x15 cm

Centro Jura 
15x15 cm

Westerbergs akryl, vitViskan solid  
60 cm,  
Still Grey

INR,  
Still Grey

Handduks- 
tork LINE 
1750

Hans Grohe 
Raindance 
Select 240 
Eco, krom

Handduks- 
tork:
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BADRUM - VÅRT VAL BADRUM - TILLVAL

Gryning vitt matt kakel format 25x40 cm  
stående sättning med ljusgrå fog.

Skärgård grå klinker format 15x15 cm med 
mellangrå fog.

Vägghängd WC-stol med invändig cistern.

INR Viskan Solid Premium White bredd  
60 cm med 2 lådor, tvättställ i komposit, 
kromat beslag.

Infälld spegel, beslysning Hide A Lite  
från Mirro.

Engreppsblandare från Hans Grohe.

Natursten Azul Valverde.

Väggskåp från INR Viskan Premium White 
med metallhandtag (enligt bofaktablad).

Tvättpelare med utdragbar hylla alternativt 
tvättmaskin samt kondenstorktumlare side 
by side från Siemens. Se bofaktablad. 

Infällda vita spotlights i tak. Duschvägg 
INR Linc Angel 80x90 cm, raka dörrar. 
Krokar och toalettpappershållare i krom.
Duschset i krom från Hans Grohe.

Jämtland och Jura klinker 15x15 cm  
med grå fog.

Byte av kommod till grått utförande.  
Även överskåp ovan tvättmaskin och  
torktumlare kan bytas till grått utförande.

Duschvägg i glas 80x90 cm, frostat  
utförande med profil i blankt silver.

Hans Grohe takdusch.

Westerbergs akryl, vit.

Uppgraderade vitvaror Siemens.

Handdukstork LINE 1750.

Enligt separat sammanställning.

Kakel vägg

Klinker golv

WC

Tvättställ/
kommod

Spegel

Blandare

Hylla i nisch

Väggskåp
ovan tm/tt

Vitvaror

Övrigt

Här nedan listas exempel på tillval och bilderna  
visar ett urval. Se separat prislista för mer detaljer. 

Klinker golv

Tvättställ/
kommod

Duschväggar

Duschset

Badkar

Vitvaror

Handdukstork

Pris

Bilden ovan är en 3D-illustration och avvikelser kan förekomma.

Badrummen i Haga Boulevard är klassiska och stilrena. 
En specialdesignad hylla finns i varje badrum med natur-
sten som hyllplan. Vi har infällda speglar i en nisch med 
belysning. Här kan du anpassa ton och funktion med 
flera olika tillval.
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WC/DUSCH - VÅRT VAL

Vitt matt kakel format 25x40 cm stående 
sättning med ljusgrå fog.

Skärgård grå klinker format 15x15 cm  
med mellangrå fog.

Vägghängd WC-stol med invändig cistern.

Viskan Grip vit bredd 40 cm med lucka 
och grepplist.

Infälld spegel, beslysning Hide A Lite  
från Mirro.

Engreppsblandare från Hans Grohe.

Natursten Azul Valverde.

Infällda vita spotlights i tak. Duschvägg 
INR Linc Angel 80x90 cm, raka dörrar. 
Krokar och toalettpappershållare i krom.
Duschset i krom från Hans Grohe.

Kakel vägg

Klinker golv

WC

Tvättställ/
kommod

Spegel

Blandare

Bänk ovan WC

Övrigt

Bilden ovan är en 3D-illustration och avvikelser kan förekomma.

WC/DUSCH - TILLVAL

Jämtland och Jura klinker  
15x15 cm med grå fog.

Viskan Grip grå med lucka och  
grepplist.

Hans Grohe takdusch.

Enligt separat sammanställning.

Klinker golv

Tvättställ/
kommod

Duschgarnityr

Pris

WC/dusch är även de stilrena och klassiska. Vissa tillval 
finns att göra även här för den som vill anpassa.

Här nedan listas exempel på tillval och bilderna  
visar ett urval. Se separat prislista för mer detaljer. 



Kulörexempel:

Vit

Creme MarinblåLjusgrå

Dimblå Puder-beigeGrågrön LingrönBlågrå

Mörkgrå Puderrosa

Kulörer heltäckningsmatta:
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ALLMÄNT

Vitlackerad parkett, ek, Boen Concerto.

Målade väggar NCS S 1502-Y.  
Vita lister och dörrfoder.

Golv

Väggar

Bilden ovan är en 3D-illustration och avvikelser kan förekomma.

ALLMÄNT - TILLVAL

Byte av parkett till ek plank Andante  
Plank Live. 
I sovrum och klädkammare heltäck- 
ningsmatta, fem kulörer.

Det finns fem kulörer plus vit att  
välja mellan.

Massiva vita trädörrar.

Pentry samt uthyrningspaket.

Inredningspaket från ELFA.

Dimmer.

Enligt separat sammanställning.

Golv

Väggar

Innerdörrar

Uthyrningsdel

Klädkammare

Övrigt

Pris

Här nedan listas exempel på tillval och bilderna  
visar ett urval. Se separat prislista för mer detaljer. 

Fönsterpartierna är stora, takhöjden är lite extra och 
balkongdörrarna ger fint ljusinsläpp. De varmtonade  
ljusa väggarna går igen i garderober, skåpdörrar och 
köksbänk. Lägenheterna ska upplevas harmoniska,  
behagliga, ljusa och rymliga. 

Vi ser det som en viktig del att ni ska ha möjlighet att 
sätta er prägel på ert hem. Här listas olika typer av  
tillval ni kan göra i rum. Du kan till exempel byta den  
ljusa trestavs-parketten mot ljust ekplankgolv, välja  
klinkers i hallen och textilmatta i vissa rum. Kanske  
vill ni ha en annan väggkulör i barnrummet eller  
heltäckningsmatta i master bedroom?
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Inredningsträff
Vi bjuder in till en inredningsträff tillsammans med dina 
blivande grannar 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 lägen-
heten med Vårt val, med rostfria vitvarorr och med 
badrum enligt din ritning och materialbeskrivning i 
säljbroschyren. I alla lägenheter är det vit 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 registre-
rade hos oss sammanställer vi ditt inredningsavtal och 
skickar en länk till ett digitalt avtal som ska signeras med 
BankID. 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 Eiendom. 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 lägen- 
heten. Stopptiden anger det datum vid vilken samtliga 
val ska vara inlämnade till Veidekke. Passeras stopp- 
tiden inreds lägenheten enligt Vårt Val. I det fall köpet 
sker under pågående produktion kan valmöjligheterna 
vara passerade eller mycket begränsade. Stopptid 
för inredningsval Brf Haga Boulevard meddelas i 
samband med inredningsträff.

Inredning
Leverantör av köksskåp, garderober och viss badrums- 
inredning är Marbodal. Leverantör av badrumsinredning 
är INR, Byggbeslag, Ifö, blandare från Hans Grohe och 
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 AB reserverar  
sig för att vissa varor kan utgå ur sortimentet och  
ersätts då med likvärdig produkt. Överblivet material 
tillfaller Veidekke Eiendom. 

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

VAL OCH TILLVAL –
SÅ FUNKAR DET



 Tillsammans 
förverkligar vi
 bostadsdrömmar

Version: 2020-03-27

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkeeiendom.se

HAGA BOULEVARD
Info: hagaboulevard.se
Inredningsansvarig: Cecilia Nygren-Bonnier
Cecilia.Nygren-Bonnier@veidekke.se 

Veidekke kundcenter: kundcenter.malardalen@veidekke.se 020-22 22 66


