
VÅRT VAL, MODERN OCH KLASSISK STIL

Inredningsstilar



Vårt val

Inredning 
 material &
valmöjligheter

Vi erbjuder nyckelfärdiga bostäder med inredning från kända leverantörer. Du kan själv 
vara med och påverka ditt framtida boende. På kommande sidor kan du se de tre  
inredningsstilar du kan välja till ditt nya hem.  
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Vårt val

INREDNINGSSTIL
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KÖK ARKITEKT PLUS KRITVIT
Svanenmärkt kök Arkitekt plus kritvit från 
Marbodal enligt ritning. Bänkskiva Rustik ljus i 
laminat, knopp point krom på lådor samt vitva-
ror från Siemens i matchande vitt.

Kök

BÄNSKSKIVA RUSTIK
Laminatskiva Rustik ljus som för 
tankarna till natursten med sina 
naturliga färgskiftningar och med 
sin hållbara och lättskötta yta.

Miljöbilderna är endast till för inspiration

DISKBÄNKSBLANDARE
Mora MMIX K7 med diskmaskinsavstängning.  
TT Mora MMIX kombinerar en formskön och 
ergonomisk design med en energieffektiv insida.  
Art.nr 732070.

KAKEL
Vårt val av kakel är Prisma, ett vitt kakel från 
Svenska Kakel med måtten 100x200 mm. Matt 
finish med rak sättning och ljusgrå fog.

HANDTAG KÖK
Rund knopp point i krom.
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Bilderna på denna sida är endast för inspiration.

Att köpa ett nyckelfärdigt hem ska vara enkelt, tryggt och bekvämt, vi har därför satt ihop ett 
sortiment baserat på vilka produkter som är mest populära och håller en hög kvalité. Väljer 
du stilen Vårt val kan du lita på att du får en hög grundstandard och en snygg och stilren 
design. Designen tar inte ut svängarna utan du kan själv forma ditt hem efter tycke och smak 
efter inflytt, utan att behöva ta hänsyn till fasta element i begränsande stil. Se det som en vit 
duk att börja skapa på!
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Vitvaror

KYL
Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning, super-
nedkylning och LED-belysning. Höjd 186 cm. E-klass 
A++. Art. nr KS36VNW30.

FRYS 

Frysskåp med noFrost, superinfrysning och elek-
tronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel. 
Höjd 186 cm.  E-klass A++. Art. nr GS36NVW30.

FLÄKT  

Utdragbar inbyggnadsfläkt i rostfritt med 
LED-belysning, 3 hastigheter och 54 dB  
vid högsta normalläge. Bredd 60 cm. 
Art. nr LI64MB520.

INDUKTIONSHÄLL
Induktionshäll med 4 induktionszoner, 
17 effektlägen. TouchSliderstyrning och 
powerBoostfunktion. Bredd 60 cm.  
Art. nr EH651FEB1E.

UGN
Stor inbyggnadsugn på 71 l med titan-
glans-emalj. 7 st ugnsfunktioner och 
3D-varmluft-plus. Temperaturintervall 50 
- 275° C.  Värmeskyddad ugnslucka.  
Art. nr HB23AB221S.

MIKROVÅGSUGN
För inbyggnad i högskåp med automatisk 
viktavkänning och temperaturinställning 
för alla upptinings-, tillagnings- och kombi-
program. Bredd 60 cm.  
Art. nr HF24M264.

DISKMASKIN
Diskmaskin med 12 standardkuvert och

varioSpeed Plus tillval ger upp till 66 %

snabbare disk- och torktid. Innovativ

teknologi för intelligent användarvänlighet 
och perfektion i varje detalj. Autoprogram-
met sköter hela diskprocessen för ett 
skinande resultat. Energiklass A++ diskar 
mycket energieffektivt. 
Art.nr SN636X02AE.

VITA PAKETET

Miljöbilderna är endast till för inspiration

samma lucka  

som köket!
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Miljöbilderna är endast till för inspiration

UNDERDEL FORMA VASS
Underdel Forma 60 vit med 2 lådor. 
Tvättställ Vass. Bredd 60 cm, höjd 58 
cm, djup 45 cm.

Bad, wc, dusch

BLANDARE
Mora MMIX B5 kombinerar en form-
skön och ergonomisk design med en 
energieffektiv insida. Art.nr 733070.

HANDTAG NR 5
Rostfritt. Bredd 256 mm.

SIGNUM SPEGEL
Vit med LED-belysning. Bredd 60 cm.
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DUSCHBLANDARE 
OCH DUSCHSET
Mora MMIX Shower kit 160 
c/c. Art.nr 731300.0011.

Bad, wc, dusch

Miljöbilderna är endast till för inspiration

BADKAR
Svedbergs Badkar Emalj 160 cm. Art.nr 1260.

KAKEL VÄGG VÅTUTRYMMEN
Svenska kakel Alcor, 200x400 mm. Vit, matt och 
med ljusgrå fog. Liggande sättning. 

KLINKER GOLV VÅTUTRYMMEN
Klinker Svenska kakel Studio Antracit 
150x150 mm med mörkgrå fog. Rak sättning.

DUSCHVÄGG SKOGA RAK KLAR
90x90 cm. Klarglas med blank aluprofil samt  
kromhandtag. 

BADKARSBLANDARE
Mora MMIX T5 termostatblandare 160 c/c. Mora MMIX

kombinerar en formskön och ergonomisk design med en

energieffektiv insida.
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TVÄTTMASKIN + TUMLARE 
Tvättmaskin iQ300 med en tyst och hållbar iQdrive-motor. A+++ 
-10 %: tvättar med 10 % lägre energiförbrukning än gränsvärdet 
för energiklass A+++.  SpeedPerfect för perfekt tvättresultat 
65 % snabbare. Trumma i rostfritt stål av hög kvalitet för 1-7 kg 
tvätt. Art. nr WM12N2C7DN.

Torktumlare 7 kg iSensoric torktumlare med värmepump i 
energiklass A++ för energieffektiv torkning. Energiklass: Energi-
klass A++ är mycket energieffektiv Sensorstyrd autoDry-teknik 
förhindrar att tvätten krymper vid torkning. Outdoor-program 
för skonsam torkning av funktionstextilier som sport- och 
friluftskläder. 40 minuters snabbtorkprogram (super40). 
EasyClean filter gör det enkelt ta bort ludd från kondensorfiltret. 
Art.nr WT45H2K7DN.

Tvätt och klädvård

HANDTAG
Handtag Solo vit 128mm.

KAKEL VÄGG VÅTUTRYMMEN
Svenska kakel Alcor, 200x400 mm. Vit, matt och 
med ljusgrå fog. Liggande sättning. 

KLINKER GOLV VÅTUTRYMMEN
Klinker Svenska kakel Studio Antracit 
150x150 mm med mörkgrå fog. Rak sättning.

BÄNKSKIVA TVÄTT
Laminatskiva Rustik ljus.
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GOLV
Kährs Avanti Lecco ek är en mattlackad 3-stav 13 mm 
med måttliga färgvariationer.  

GOLVSOCKEL + FODER VIT
Golvsockel vitmålad furu 12x69mm, dörrfoder vitmålad 
furu 12x56 mm.

INNERDÖRR

Stable GW. Vit, slät och massiv.

KLINKER GOLV HALL
Klinker Svenska kakel studio 300x300 mm 
Antracit med mörkgrå fog. Rak sättning.

TRAPPA
Plansteg i vitlaserad ask och sättsteg i vitt.

GOLV OCH LISTER
Trägolv ingår i alla rum förutom hall, badrum och tvättstuga där klinker ligger. Det ingår golvsockel och foder i vitt, samt färgmatchade 
trösklar. Våra trappor från Drömtrappor matchar fint till den övriga inredningen i träslag och färger.

Ytskikt, golv och dörrar
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Modern

INREDNINGSSTIL



KÖK ARKITEKT PLUS GRÅ
Svanenmärkt kök Arkitekt plus ljusgrå från 
Marbodal enligt ritning. Bänkskiva i kvarts-
komposit och läderloop i naturläder på lådor 
och luckor samt vitvaror från Siemens i 
rostfritt. 
Kakel vit matt 150x150 mm i halvförband 
med ljusgrå fog.

Kök

BÄNSKSKIVA KVARTSKOMPOSIT 
VENATO BIANCO 
En bänkskiva i kvartskomposit passar perfekt för dig 
som vill ha en hård och tålig bänkskiva som tål dagligt 
slitage. Kvartskompositen är mycket tålig mot fläckar 
och repor och har ett jämnare utseende än vissa sor-
ter av natursten. Dess täta yta gör att den blir lättare 
att hålla ren och är mer hygienisk. 

Miljöbilderna är endast till för inspiration

DISKBÄNKSBLANDARE
Mora Rexx K7 707125 är essensen av skandinavisk 
design och funktionalitet. Serien är minimalistisk 
och har enkelheten i fokus. 

STÄNKSKYDD KAKEL
Svenska kakel Prisma i vitt med måtten 
150x150 mm i matt finish. Sättning i halvför-
band och med ljusgrå fog.

HANDTAG LÄDERLOOP
Naturläder.
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Bilderna på denna sida är endast för inspiration.

I inredningsstilen Modern har vi med hjälp av en inredare tagit fram en stil för dig som vill 
och vågar lite mer i din fasta inredning. Materialvalen är precis som i vår grundstil  
baserade på ett sortiment med hög kvalité och namnkunniga leverantörer men med en något 
mer trendig twist! 
Vår Moderna stil är sober och stilren i både färgval och formspråk. Ljuset och materialvalen 
i stilen för tankarna till nordiskt klimat och organiska material. Siluetterna i blandare och 
inredning spelar på enkelhet och renhet.
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Vitvaror

Miljöbilderna är endast till för inspiration

KYL
Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning, super-
nedkylning och LED-belysning. Höjd 186 cm. E-klass 
A++. Art. nr KS36VVI30.

FRYS
Frysskåp med noFrost, superinfrysning och elek-
tronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel. 
Höjd 186 cm.  E-klass A++. Art. nr GS36NVI30.

FLÄKT  

Utdragbar inbyggnadsfläkt i rostfritt med 
LED-belysning, 3 hastigheter och 54 dB  
vid högsta normalläge. Bredd 60 cm. 
Art. nr LI64MB520.

INDUKTIONSHÄLL 
Induktionshäll med 4 induktionszoner, 
17 effektlägen. TouchSliderstyrning och 
powerBoostfunktion. Bredd 60 cm.  
Art. nr EH651FEB1E.

UGN
Stor inbyggnadsugn på 71 l med titan-
glansemalj. 5 st ugnsfunktioner och 3D-
varmluft. Temperaturintervall 50 - 275° C.  
Värmeskyddad ugnslucka.  
Art. nr HB23AB521S.

MIKROVÅGSUGN
För inbyggnad i högskåp med automatisk 
viktavkänning och temperaturinställning 
för alla upptinings-, tillagnings- och kombi-
program. Bredd 60 cm. Art. nr HF24M564.

DISKMASKIN
Helintegrerad SpeedMatic diskmaskin med 
4 program, 4 temperaturer, låg ljudnivå 48 
dB. E-klass A+. Aqua-Stop® som minimerar 
vattenskador i köket. 
Art. nr SN636X02AE.

VITVAROR, ROSTFRITT  

samma lucka  

som köket!
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Miljöbilderna är endast till för inspiration

HANDTAG LÄDERLOOP
Naturläder.

Bad, wc, dusch

UNDERDEL FORMA VASS
Underdel Forma 60 grå med 2 lådor. 
Tvättställ Vass. Bredd 60 cm, höjd 
58 cm, djup 45 cm.

BLANDARE
Mora Rexx B5 tvättserien är  
minimalistisk och har enkelheten i 
fokus. Art.nr 707155.

DUSCHSET MED TAKDUSCH
Mora Rexx Shower System kit 160 c/c. 
Art.nr 707197.

SIGNUM SPEGEL
Grå med LED-belysning.   
Bredd 60 cm.
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HANDDUKSTORK
SIGYN 11-120 cm, två stänger 
vit, matt. Elansluten.

Bad, wc, dusch

Miljöbilderna är endast till för inspiration

BADKAR 
Svedbergs Badkar Emalj 160 cm. Art.nr 1260.

KAKEL VÄGG VÅTUTRYMMEN
Svenska kakel Alcor, 200x400 mm. Vit, matt och 
med ljusgrå fog. Liggande sättning. 

KLINKER GOLV VÅTUTRYMMEN
Klinker Svenska kakel Studio Grigio 150x150 mm 
ljusgrå med ljusgrå fog. Rak sättning.

DUSCHVÄGG SKOGA RAK KLAR
90x90 cm. 
Klarglas med vit profil samt vitt handtag. 

BADKARSBLANDARE  
Mora MMIX T5 termostatblandare 160 c/c.
Mora MMIX kombinerar en formskön och 
ergonomisk design med en energieffektiv 
insida.

DUSCHBLANDARE 
OCH DUSCHSET 
Mora MMIX Shower kit 160 
c/c. Art.nr 731300.0011.
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TVÄTTMASKIN + TUMLARE 
Tvättmaskin iQ300 med en tyst och hållbar iQdrive-motor. A+++ 
-10 %: tvättar med 10 % lägre energiförbrukning än gränsvärdet 
för energiklass A+++.  speedPerfect för perfekt tvättresultat 
65 % snabbare. Trumma i rostfritt stål av hög kvalitet för 1-7 kg 
tvätt. Art. nr WM12N2C7DN.

Torktumlare 7 kg iSensoric torktumlare med värmepump i 
energiklass A++ för energieffektiv torkning. Energiklass: Energi-
klass A++ är mycket energieffektiv Sensorstyrd autoDry-teknik 
förhindrar att tvätten krymper vid torkning. Outdoorprogram för 
skonsam torkning av funktionstextilier som sport- och 
friluftskläder. 40 minuters snabbtorkprogram (super40). 
EasyClean filter gör det enkelt ta bort ludd från kondensorfiltret.

Art.nr WT45H2K7DN.

Tvätt och klädvård

INREDNING TVÄTTSTUGA

KAKEL VÄGG VÅTUTRYMMEN
Svenska kakel Alcor, 200x400 mm. Vit, matt och 
med ljusgrå fog. Liggande sättning. 

KLINKER GOLV VÅTUTRYMMEN
Klinker Svenska kakel Studio Grigio 150x150 mm 
ljusgrå med ljusgrå fog. Rak sättning.

BÄNKSKIVA TVÄTT
Laminatskiva Terrasso.
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GOLV
Kährs Avanti ceriale ask, mattlack, 3-stav 13mm. 

GOLVSOCKEL + FODER VIT
Golvsockel vitmålad furu 12x69mm, dörrfoder vitmålad 
furu 12x56 mm.

TRAPPA
Plansteg i vitlaserad ask och sättsteg i vitt.

KLINKER GOLV HALL
Klinker Svenska kakel Studio 
Grigio 300x300 mm ljusgrå med 
ljusgrå fog. Rak sättning.

INNERDÖRR

Stable GW. Vit, slät och massiv.

GOLV OCH LISTER
Trägolv ingår i alla rum förutom hall, badrum och tvättstuga där klinker ligger. Det ingår golvsockel och foder i vitt, samt färgmatchade 
trösklar. Våra trappor från Drömtrappor matchar fint till den övriga inredningen i träslag och färger.

Ytskikt, golv och dörrar Klassisk stil  
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Klassisk stil  

INREDNINGSSTIL
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KÖK ARKITEKT FORM KRITVIT
Svanenmärkt kök Arkitekt Form Kritvit från 
Marbodal enligt ritning. Bänkskiva i kvarts-
komposit, skålhandtag, knopp och vitvaror 
från Siemens i rostfritt.

Kök

BÄNKSKIVA KVARTSKOMPOSIT 
BEACH CLAY
En bänkskiva i komposit passar perfekt för dig som vill 
ha en hård och tålig bänkskiva som tål dagligt slitage. 
Kvartskompositen är mycket tålig mot fläckar och repor 
och har ett jämnare utseende än vissa sorter av natur-
sten. Dess täta yta gör att den blir lättare att hålla ren 
och är mer hygienisk. 

Miljöbilderna är endast till för inspiration

DISKBÄNKSBLANDARE
Mora Rexx K5 kök. 
Mora Rexx är essensen av skandinavisk design och 
funktionalitet. Serien är minimalistisk och har  
enkelheten i fokus. När tradition och hantverk samsas 
med moderna tillverkningsmetoder och inspirerande 
formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Art.nr 707105.

STÄNKSKYDD KAKEL
Prisma är ett kakel från Svenska kakel med 
måtten 100x200 cm, matt finish med horison-
tell sättning i halvförband och ljusgrå fog.

HANDTAG KÖK
Skålhandtag och knopp Oval i rostfritt. 
Skål på lådor och knopp på luckor.
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Bilderna på denna sida är endast för inspiration.

I den här stilen har vi samlat våra klassiker i nya tappningar. Precis som i de andra stilarna 
arbetar vi med hög kvalité och formsäkerhet. Här har inredaren tagit fram de långsiktiga fa-
voriterna och satt ihop till en tidlös inredning med rustika materialval och hög funktion. Här 
blandas kvartskomposit med 1-stavsgolv, ramluckor och klassiska skålhantag i en modern och 
funktionell tappning. Den här stilen är en inredningsstil som andas tidlöshet och för tankarna 
till natur och harmoni.
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Vitvaror

KYL
Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning, super-
nedkylning och LED-belysning. Höjd 186 cm. E-klass 
A++. Art. nr KS36VNW30.

FRYS 

Frysskåp med noFrost, superinfrysning och elek-
tronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel. 
Höjd 186 cm.  E-klass A++. Art. nr GS36NVW30.

FLÄKT  

Utdragbar inbyggnadsfläkt i rostfritt med 
LED-belysning, 3 hastigheter och 54 dB  
vid högsta normalläge. Bredd 60 cm. 
Art. nr LI64MB520.

INDUKTIONSHÄLL
Induktionshäll med 4 induktionszoner, 
17 effektlägen. TouchSliderstyrning och 
powerBoostfunktion. Bredd 60 cm.  
Art. nr EH651FEB1E.

UGN
Stor inbyggnadsugn på 71 l med titanglans- 
emalj. 7 ugnsfunktioner och 3D-varmluft-
plus. Temperaturintervall 50 - 275° C.  
Värmeskyddad ugnslucka.  
Art. nr HB23AB221S.

MIKROVÅGSUGN
För inbyggnad i högskåp med automatisk 
viktavkänning och temperaturinställning 
för alla upptinings-, tillagnings- och kombi-
program. Bredd 60 cm.  
Art. nr HF24M264.

DISKMASKIN
Diskmaskin med 12 standardkuvert och

varioSpeed Plus tillval ger upp till 66 %

snabbare disk- och torktid. Innovativ

teknologi för intelligent användarvänlighet 
och perfektion i varje detalj. Autoprogram-
met sköter hela diskprocessen för ett 
skinande resultat. Energiklass A++ diskar 
mycket energieffektivt.

Art.nr SN636X03AE.

VITA PAKETET

Miljöbilderna är endast till för inspiration

samma lucka  

som köket!

22



Miljöbilderna är endast till för inspiration

UNDERDEL STIL DEEP
Underdel: Stil vit med med 2 lådor. 
Tvättställ: Deep Bredd 60 cm, höjd 
58 cm, djup 45 cm.

SIGNUM SPEGEL
Vit med LED-belysning. 
Bredd 60 cm.

HANDTAG SKÅL
Stål.

BLANDARE
I Mora One går teknisk innovation och 
design hand i hand.

DUSCHSET MED TAKDUSCH
Mora Rexx Shower System kit 160 c/c.  
Art.nr 707197.

Bad, wc, dusch
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HANDDUKSTORK
SIGYN 11-120 cm, två 
stänger krom. Elansluten.

Bad, wc, dusch

Miljöbilderna är endast till för inspiration

KAKEL VÄGG VÅTUTRYMMEN
Svenska kakel Alcor, 200x400 mm. Vit, matt och 
med ljusgrå fog. Liggande sättning. 

KLINKER GOLV VÅTUTRYMMEN
Klinker Svenska kakel Tortura, 150x150 mm,  
mellangrå fog. Rak sättning.

DUSCHVÄGG SKOGA RAK KLAR
90x90 cm. Klarglas med blank aluprofil samt  
kromhandtag. 

BADKAR
Svedbergs Badkar Emalj 160 cm. Art.nr 1260.

BADKARSBLANDARE
Mora MMIX T5 termostatblandare 160 c/c. 
Mora MMIX kombinerar en formskön och 
ergonomisk design med en energieffektiv 
insida.

DUSCHBLANDARE 
OCH DUSCHSET
Mora MMIX Shower kit 160 
c/c. Art.nr 731300.0011.
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TVÄTTMASKIN + TUMLARE 
Tvättmaskin iQ300 med en tyst och hållbar iQdrive-motor. A+++ 
-10 % tvättar med 10 % lägre energiförbrukning än gränsvärdet 
för energiklass A+++.  SpeedPerfect för perfekt tvättresultat 
65 % snabbare. Trumma i rostfritt stål av hög kvalitet för 1-7 kg 
tvätt. Art. nr WM12N2C7DN.

Torktumlare 7 kg iSensoric torktumlare med värmepump i 
energiklass A++ för energieffektiv torkning. Energiklass: Energi-
klass A++ är mycket energieffektiv Sensorstyrd autoDry-teknik 
förhindrar att tvätten krymper vid torkning. Outdoor-program 
för skonsam torkning av funktionstextilier som sport- och 
friluftskläder. 40 minuters snabbtorkprogram (super40). 
EasyClean filter gör det enkelt ta bort ludd från kondensorfiltret.

Art.nr WT45H2K7DN.

Tvätt och klädvård

INREDNING TVÄTTSTUGA

KAKEL VÄGG VÅTUTRYMMEN
Svenska kakel Alcor, 200x400 mm. Vit, matt och 
med ljusgrå fog. Liggande sättning. 

KLINKER GOLV VÅTUTRYMMEN
Klinker Svenska kakel Tortura, 150x150 mm, mellan-
grå fog. Rak sättning.

BÄNKSKIVA TVÄTT
Laminatskiva vit furu.
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GOLV
Kährs Ek Noveau blonde, mattlack vitpigmenterad, 1-stav 
15 mm. 4-sidig fas, borstad. Färgmatchade trösklar ingår.  
Art. nr. 151N8AEKP1KW0.  
 
GOLVSOCKEL + FODER VIT
Golvsockel vitmålad furu 12x69mm, dörrfoder vitmålad 
furu 12x56 mm.

INNERDÖRRAR

Unique O1L. Vit, med ram  

och massiv.

KLINKER GOLV HALL
Klinker Svenska kakel Tortura 
300x300 mm med mellangrå fog. Rak 
sättning.

TRAPPA
Plansteg i vitlaserad ask och sättsteg i vitt.

GOLV OCH LISTER
Trägolv ingår i alla rum förutom hall, badrum och tvättstuga där klinker ligger. Det ingår golvsockel och foder i vitt, samt färgmatchade 
trösklar. Våra trappor från Drömtrappor matchar fint till den övriga inredningen i träslag och färger.

Ytskikt, golv och dörrar
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Vi på Derome Mark & Bostad är en stolt trähustillverkare som er-
bjuder boendeformer för alla livsstilar, från nyckelfärdiga villor till 
bostadsrätter i flervåningshus. Med vårt personliga engagemang 
och förkärlek till trä och miljö skapar vi hem för en hållbar framtid!

Derome Mark & Bostad ingår i Deromegruppen - Sveriges största 
familjeägda träindustri. Trä är ”den gröna tråden” i verksamheten 
och med mångårig kunskap och kärlek till hantverket förädlar vi 
råvaran hela vägen - från skog till färdigt hus.

Mer information om oss hittar du på www.deromemarkbostad.se 

Ett naturligt boende
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