
flexibodar 
från cramo



en ny generation 
flexibla bodar

Cramo kan erbjuda standardiserade bodar på 
samtliga marknader. Flexibodarna följer Europa-
standard med måtten 6 x 2,4 m. Storleken gör 
dem lätta att transportera och de passar samtliga 
standardlastbilar med fäste för containers.

Genom sin struktur med fyra bärande hörnpelare 
i stål är samtliga väggar flyttbara och bodarna kan 
staplas tre i höjd.

Flexibodarna är mycket flexibla vilket tillåter en 
hög grad av frihet med många inredningslösningar. 
Väggarna består av paneler som är lätta att byta ut 

eller förändra. Bodarna kan användas enskilt eller 
sammanbyggda för större uppställningar. För att 
kunna göra individuella lösningar har Cramo ett 
dataprogram som enkelt visar hur en boduppställ-
ning kan se ut. 

Samtliga Flexibodar har en inre takhöjd på 2540 
mm vilket ger ett luftigt intryck.



personalenheter med stora öppna 
ytor som ger hög komfort och bra 
funktionalitet

Personalenhet för 35 personer, med omklädnad, 
duschar, torkskåp, WC samt matsal.

Personalenhet för 49 personer, med omklädnad, 
duschar, torkskåp, WC samt matsal.

Antal skåpsdelar och våtdelar beställs efter projektets storlek. För att 
högsta komfort ska finnas är köksdel välutrustad med mikrovågs-
ugnar, kylskåp samt stora avlastningsytor. Matsalsdelen är stor och 
luftig där alla kan sitta tillsammans. Omklädningsdelen är utrustad 
med en entredel med 5st torkskåp samt att varje person har två lås-
bara skåp. 

Flexibiliteten innebär att man kan välja så många duschar och WC som 
projektet kräver. Alla enheter har ljus inredning och det tillsammans 
med den höga takhöjden på 2,5 m ger ett rent och luftigt intryck. 

Flexibodarna kan byggas i tre plan eller i två plan som visas till höger i 
bild.
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DATORER OCH KOMMUNIKATION 
Nya bodar har föredragna data- och 
teleuttag. I Göteborg testas just nu ett 
eget 3G-nät i bodarna. 

PROJEKTKONTOR En strävan är att 
projektkontoren ska hålla samma standard 
som byggföretagets huvudkontor, med 
öppna planlösningar och ventilation mm. 

BODUPPSTÄLLNING Cramo ställer upp och samman-
fogar bodarna där det är bäst för kunderna, och med 
hänsyn tagen till de ofta begränsade ytor som står till buds.  

TRAPPOR Trapp-
husen kan byggas 
invändigt eller utvändigt, 
beroende på projektets 
utformning. 

TOALETTER Toaletternas 
placering är utformad för 
bästa möjliga åtkomlighet. 

KOMPLETTA KÖK 
Köken kan anpassas efter 
kundernas önskemål.

PERSONALBODAR Standarden på personal-
bodarna ökar ständigt. I Cramos modernaste bodar 
har man satsat hårt på att skapa större utrymmen 
och bättre ventilation. 

INKOPPLING EL Cramo sköter 
inkoppling av el i egen regi, efter 
kontakt med elbolagen. 

ÖVERVAKNING/
LARM I dag krävs ett 
starkt skalskydd på 
byggarbetsplatserna, 
med exempelvis larm 
kopplad till valfritt 
vaktbolag. 

FÖRRÅDS-
CONTAINRAR 
Med tanke på 
stöldrisken ska allt 
byggmaterial 
förvaras i containrar 
med hög låsklass. 

STÄNGSEL Stängslen är flyttbara 
vilket medför att de enkelt kan flyttas 
i takt med arbetsplatsens utveckling. 

EVAKUERINGSBOSTÄDER Är främst till för 
hyresgäster som evakueras exempelvis i samband 
med stambyten. Bostäderna är brandklassade och 
utformade som vanliga lägenheter.

HISSAR Ställningstrappor 
ersätts i allt högre grad med 
personhissar på byggplatserna. 

STÄLLNINGAR  
Trygga och ända-
målsenliga fasad-
ställningar underlät-
tar fasadarbeten. 

HÄMTNING AV BYGG-
SOPOR Om kunden så önskar 
kan Cramo ta ett totalansvar för 
bortforsling av byggsopor. 

FALLSKYDD Vid 
platser med fallrisk 
fungerar temporära 
räcken som fallskydd. 

STÄDNING Städningen 
kan ombesörjas av 
Cramo, och utförs 
dag- ligen av kontrak-
terade städfirmor. 

powering your business

med cramo genom hela 
byggprocessen 

i cramos erbjudande ingår bland annat bodar, 
vagnar, containrar, hissar, stängsel och tillfällig 
el. kunderna kan välja mellan att hyra delar av 
dessa eller helt och hållet nyckelfärdiga lösningar. 
fördelarna med att att anlita cramos byggetabler-
ing är många, en av de viktigaste är flexibiliteten. 
ett bygguppdrag kan snabbt vara ett faktum, och då 
har cramo den nödvändiga logistik som behövs för 
att på kort tid upprätta en fungerande arbetsplats. i 
takt med att byggnadsuppdraget utvidgas, gör ock-
så cramo snabbt de förändringar av arbetsplatsen 
som krävs. i dagsläget förfogar cramo över cirka 10 
000 bodar som hyrs ut till arbetsplatser över hela 
landet.

rätt maskiner vid rätt tidpunkt gör byggprocessen 
effektivare och snabbare. specialiserade maskiner 
i varje skede spar i slutänden tid och pengar åt 
arbetsgivaren. att köpa de bästa maskinerna är 
dyrt. Det smarta valet är att i stället hyra, då delar 
man kostnaden med andra. genom att använda 
rätt utrustning hela vägen undviker man också 
onödiga risker.


