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Badet er et deilig rom. Et uunnværlig rom. Et viktig rom.  

Innredningen på badet fortjener å ha like høy kvalitet 

og funksjonalitet som den på kjøkkenet. Derfor tilbyr  

Marbodal et sortiment av fabrikkmonterte baderoms-

skrog, basert på samme produksjonsstandard som våre 

kjøkken. Møblene er produsert i Svanemerkede og fukt-

resistente materialer. Du får skrog og fronter i tre lekre 

kulører: lys, mørk og hvit. 

OPPTATT PÅ

BADET  
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Front:  Dyning lys grå malt, 

 16 mm MFC

Håndtak:  Solo rustfri, 128 mm

Benk:  Heldekkende servant

Speilskap med LED belysning montert 

over speilskap.

DYNING
LYS GRÅ 

Hvis du liker uttrykket “less is 

more”, er dette badet for deg. 

Todørs speilskap og todørs 

underskap, med heldekkende 

servantplate. Plass til det du 

trenger. Enkelt å holde rent. 

Og herlig praktisk!

Lys grå MørkKlassisk 
hvit

Lys

FA RGEVA LG  F RON T:



DYNING
MØRK

En litt større familie vil 

antagelig trenge mer plass. 

Med bredere underskap og 

høyskap på siden får dere det. 

Her ser du modell Dyning i en 

varm mørk farge med synlig 

trestruktur. 

Front:  Dyning mørk, MFC med 

 mørk trestruktur

Benk:  Heldekkende servant



DYNING
LYS
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Dyning-serien består av 

underskap, overskap og høy-

skap. I tillegg leverer vi alt 

av utstyr og tilbehør, som 

servanter, armaturer, skuffe-

innredning, knotter, stikk-

kontakter og belysning. 

Baderomsmøblene har en 

nett og minimalistisk design. 

Her vist i enkle og kompakte 

oppsett, i henholdsvis smalt og 

bredt format. Kan bygges ut til 

det innredningsomfanget du 

har behov for på badet ditt.

Front:  Dyning lys, MFC m/lys 

 trestruktur, 16 mm

Benk: Heldekkende servant

Speilskap med LED belysning montert 

over speilskap.



Våre underskap fåes i bredde 40, 60, 80 og 100 cm,  og  i dybde 33 og 47,5 cm, 

samt i høyde 70,4 og 57,6 cm. Velg mellom skuffer og skap.

Stikkontakt for hårføner, krølltang og barbermasin m.m., for plassering i skuff og veggskap.

Alle skuffer leveres med skuffeinnredning i grå plast. Flyttbare rominndelere leveres som 

tilleggsutstyr.

Lys grå MørkKlassisk 
hvit

Lys

FA RGEVA LG  F RON T:
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OPPBEVARING & 
VASKEROM

Våre fabrikkontrollerte og monterte skrog er laget for å 

fungere like godt i livlige barnerom som i flittig brukte 

vaskerom. Klarer de slike påkjenninger så passer de også 

utmerket når du vil ha orden og  organisering i mammas 

og pappas omkledningsrom så vel som til annen opp-

bevaring. Velg mellom våre ulike dører og se nærmere 

på alle smarte detaljer som bidrar til effektiv og funksjo-

nell oppbevaring.
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Et walk-in-closet gjør livet 

enklere. Du slipper å bruke plass 

til skap og kommoder her og der. 

Hele din garderobe av klær, sko 

og tilbehør godt synlig og innen 

rekkevidde, i ett kompakt rom. 

Alt på ett sted. Tid  sparer du 

også, noe som kan være verdi-

fullt i en travel hverdag eller før 

festen. Unn deg litt luksus – har 

du plass, har vi løsningen!

GARDEROBEROM
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Kjøkken, bad, garderobe, 

soverom… og vaskerom! 

Med Marbodals skrogsystem 

kan du møblere hele boligen 

med fast innredning som er 

tilpasset formålet. Lykken er 

et eget studio for vask, stell 

og oppbevaring av klær og 

håndklær for hele familien. 

Gevinsten med et vaskerom 

som du ser her, er de to T-ene. 

Trivsel og Tid!  Du får en  

hyggelig trivselssone som gjør 

klesdelen av husarbeidet mer 

lystbetont. Og store arbeids-

flater, funksjonell innredning 

og god oppbevaringsplass 

frigjør mye tid. Dagen din blir 

effektiv, og du rekker mer. 

 

Front:  Arkitekt Plus klassisk hvit

Håndtak:  Point rustfri

Benkeplate:  Laminat Zeus Antracit

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



ARKITEKT PLUS
KLASSISK HVIT


