
KUNDANPASSADE 
Planelement från Derome Plusshus

Vägen till en effektiv prefabbyggnation
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Derome Plusshus producerar och levererar prefabricerade småhus och flervå-
ningshus. Med över 70 års erfarenhet i branschen är vi kunniga och effektiva 
inom husproduktion och strävar alltid efter att förenkla för dig som kund. 

Derome Plusshus producerar bostäderna i våra egna fabriker och tar ansvar för att leverera 
produkter av högsta kvalitet. Vi tillverkar våra hus av trä som vi sågat i våra egna sågverk. 
Derome arbetar nämligen med hela kedjan från skog till färdigt hus. Det gör kvalitetssäk-
ringen och kontrollen över våra produkter helt unik.

Vi på Derome Plusshus värnar om miljön och har lagt ner mycket kraft på att skapa en 
konstruktion som är så energismart som möjligt. Vår 3-skiktsvägg är en av marknadens bästa 
energiväggar med ett obrutet isolerskikt som ger minimalt med köldbryggor. Vi är kvalitets- 
och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vår konstruktion uppfyller både dagens 
och morgondagens energikrav redan nu.

Med dig som kund i fokus och ett erfaret team av egna projektledare och konstruktörer, är vi 
den effektiva leverantören till ditt projekt. Vi har förmågan att leverera hus byggda i planele-
ment eller som volymer. Beroende av vilken typ av projekt du planerar att uppföra, kommer 
vi överens om vilken tillverkningsmetod som passar dig.

Derome Plusshus har stor erfarenhet inom export och har genom åren levererat byggsatser till 
bland annat Norge, Danmark, Holland, Tyskland, Japan och Kina.

FÖRDELAR ATT BYGGA MED VÅRA PLANELEMENT

- Vädersäkert hus på en dag
- Fuktminimerad lösning
- Kortar ledtiden fram till inflyttning
- Halverar byggtiden på byggplats
- Statik, konstruktions- och monteringsritningar finns som möjligt tillval.

  
DEROME PLUSSHUS
DET HÄR ÄR
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ENERGIVÄGGENS UPPBYGGNAD - 3 SKIKT
1.  22 mm träfasad                        
2. 28 mm spikläkt      
3. 50 mm fasadskiva/isolering
4. Vindduk
5. 170 mm regel + isolering
6. 0,11 mm plastfolie
7. 45 mm regel + isolering
8. 11 mm OSB-skiva (träfiberskiva)
9. 13 mm gips

EFFEKTIVVÄGGENS UPPBYGGNAD - 2 SKIKT
1.  22 mm träfasad                        
2. 28 mm spikläkt 
3. Vindduk
4. 170 mm regel + isolering
5. 0,11 mm plastfolie
6. 45 mm regel + isolering
7. 13 mm gips
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VÄGGKONSTRUKTIONEN I KORTHET
• 3-skiktsvägg ger god energiprestanda.
• God lufttäthet tack vare plastfoliens placering som exempelvis möjliggör installation av el utan att bryta tätskiktet.
• Obrutet utvändigt isoleringsskikt ger minimalt med köldbryggor och en fuktskyddad stomme.
• Ljuddämpande väggkonstruktion ger ett tyst hus.

EN GENOMARBETAD VÄGGKONSTRUKTION

Derome har lagt ner mycket energi på att utveckla en vägg som skapar så energismarta bygg-
nader som möjligt. Med ett välisolerat och tätt klimatskal, som utgörs av en treskiktsvägg, är 
vi stolta över att redan idag uppfylla dagens och morgondagens energikrav och därigenom 
värna om vår miljö. 
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BJÄLKLAG

EFFEKTIVA BJÄLKLAGSKASSETTER
• Färdigisolerade från fabrik 
• Fukttrög ytskiva 
• Öppen undersida för enkel installation av ventilation m.m.
• Testad konstruktion
• Möjlighet till anpassning utifrån kundens val

BJÄLKLAG
1. 22 mm spånskiva
2. 220 mm bjälkar + 45 mm isolering
3. 28 mm glespanel
4. 13 mm gips 

LÄGENHETSSKILJANDE
BJÄLKLAG
1. 2x13 mm gips
2. 22 mm spånskiva
3. 360 mm LVL-bjälke + 220 mm isolering
4. Akustikprofil
5. 13 mm gips 
6. 15 mm gips

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG
1. 15 mm gips
2. 13 mm gips
3. 70/95/120 mm regel + isolering
4. 30 mm luftspalt
3. 70/95/120 mm regel + isolering
2. 13 mm gips 
1. 15 mm gips
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FLERVÅNING

YTTERVÄGG
1. 2x15 mm gips
2. 70 mm regel + 70 mm brandisolering
3. 15 mm luftspalt
4. 11 mm OSB
5. Plastfolie
6. 170 mm regel + 170 mm isolering
7. 11 mm OSB
8. Vindduk
9. 50 mm fasadskiva

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG
1. 13 mm gips
2. 2x15 mm gips
3. 70 mm regel + 70 mm brandisolering
4. 15 mm luftspalt
5. 95 mm spiklimmade reglar
6. 38 mm spånskiva
5. 95 mm spiklimmade reglar
4. 15 mm luftspalt
3. 70 mm regel + 70 mm brandisolering
2. 2x15 mm gips
1. 13 mm gips

LÄGENHETSSKILJANDE
BJÄLKLAG
1. 2x13 mm gips
2. 22 mm spånskiva
3. 360 mm LVL-bjälke + 220 mm isolering
4. Akustikprofil
5. 13 mm gips 
6. 15 mm gips
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FÖRDELAR
• Brett urval av färdiga modeller
• Kundunika hus
• Flexibel leveransomfattning
• Vädertätt på en dag
• Hög prefabgrad 
• Bättre arbetsmiljö
• Klimatneutralt
• Miljö- och kvalitetscertifierat
• Mellanstruken fasad 
• Torra leveranser 
• Projektledare och konstruktör  

som följer hela projektet 
• Svenskproducerat 
• Stark rikstäckande organisation 
• Uppfyller kraven för en rad  

miljöcertifieringar

VILLA, PARHUS, RADHUS & KEDJEHUS
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FÖRDELAR
• Klimatsmart att bygga i trä
• Välisolerat
• Torrt montage utan uttorkning
• Få transporter till byggplats
• Lägre marktryck
• Svenskproducerat

FLERVÅNING
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Vi tycker därför att det är viktigt att alla parter är med i leveransplaneringen. En tät dialog kring leveransen 
innebär att vi kan optimera produkten så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt. 

Deromegruppen har drygt 50 bilar i sin fordonsflotta. När leverans sker med egna bilar tryggar vi leveransen 
ytterligare genom våra chaufförer som inte bara har stor erfarenhet av transporter, utan även besitter baskunska-
per för montage. Denna erfarenhet underlättar på montageplats och snabbar på lossning av lastbilsekipaget.

TORR FABRIK, TORR LAGRING, TORR LEVERANS
Alla planelement från Derome Plusshus tillverkas i vår torra, varma fabrik i Anneberg utanför Kungsbacka. För 
att bevara produkten i samma torra skick använder vi oss av täckta bilar och släp för att trygga fuktsäkerheten. 
Inför leveransen får ni en specificerad lastplan för varje ekipage så att ni som beställare kan ha full kontroll på 
vad som följer med varje bil. 

MILJÖMEDVETNA TRANSPORTER
Ansvarstagande är ett av Deromegruppens kärnvärden. Vi tar ett miljömässigt ansvar inte bara i våra produkter 
och vår produktion, utan även hela vägen ut till slutdestination. Därför är majoriteten av våra transporter 
fossilfria. Att använda fossilfria drivmedel är något vi hela tiden arbetar med att förbättra och förfina. Idag 
hittar du märkningen ”Fossilfri leverans” eller ”Grön leverans” på alla våra bilar som kör på miljövänligt 
bränsle. 

SÄKRA TRANSPORTER
Det vi värdesätter högt är inte bara kvaliteten på våra hus utan även att det ni beställer leve-
reras i rätt tid och på ett miljövänligt och säkert sätt.

VÅR HUSFABRIK I ANNEBERG PRODUCERAR 
DEROME PLUSSHUS PLANELEMENT
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Med över 70 års erfarenhet och en toppmodern automatiserad husproduktion, står vi 
väl rustade att möta dagens och morgondagens krav för en effektiv prefabbyggnation. 



FRÅN FÖRFRÅGAN 
TILL ETT FÄRDIGT HUS

Förfrågningsunderlag

Upprätta köpeavtal

Offert Offertgenomgång

Granskning

Samrådshandlingar Tillverkningsritningar

Montagehandlingar

Avrop

Startmöte

Offertuppdatering

Kalkylator

Granskning 

ritningar - fabrik Ritningssläpp

Energiberäkning

Installationsbeställning

Projekteringsunderlag 

Statikberäkning Takstolsprojektering

Lastplanering

Leverans till byggplatsTillverkning KompletteringStommontage

Mottagningskontroll

Uppföljning 

Kundförfrågan

Försäljning 

Fredrik Olofsson 

0300-56 88 66 

fredrik.olofsson@derome.se

Försäljning 

Anders Dahlberg 

0300-56 88 55 

anders.dahlberg@derome.se

Försäljning 

Jesper Petersson 

0300-56 88 68 

jesper.petersson@derome.se

Försäljning Flervåning 

Andrea Nyberg 

0300-67 30 34 

andrea.nyberg@derome.se

Projektledare + assistent

Konstruktör

Säljare



MED DEROMEGRUPPEN I RYGGEN

Deromegruppen, som är Sveriges största familjeägda träindustri, har anor sedan 
1946. Skogen bidrar med råvaran som vi genom mångårig kunskap förädlar hela 
vägen – från skog till färdigt hus. Trä är den gröna tråden  genom hela vår verk-
samhet och blir till hus, trävaror, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi.  

Med en unik värdekedja har Deromegruppen en bred grund att stå på, vilket är en trygghet både för 
kunder, leverantörer och medarbetare. Vi är alla, med andra ord del av ett större sammanhang, som 
sträcker sig utanför hustillverkning och samhällsutveckling – jordnära och med rötterna i skogen.

Våra kärnvärden sammanfattar vår företagsidentitet – Drivkraft, Enkelhet, Långsiktighet och 
Ansvarstagande. De är vårt rättesnöre och skall hjälpa oss att bibehålla samma identitet oavsett storlek 
och antal anställda.
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Derome Plusshus
Planelement

Postadress: 

Box 10418 

434 24 Kungsbacka 

Besöksadress: 

Älvsåkersvägen 480 

434 99 Kungsbacka

0340-66 64 00

info@deromeplusshus.se

www.deromeplusshus.se


