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EN NY GENERATION FLEXIBLA BODAR
Cramo kan erbjuda standardiserade bodar pa samtliga marknader. Flexibodarna följer 

Europa standard med matten 6 x 2,4 m. Storleken gor dem latta att transportera och de passar 

samtliga standardlastbilar med faste for containers. 

Genom sin struktur med fyra barande hornpelare i stal ar samtliga vaggar flyttbara och 

bodarna kan staplas tre i hojd. 

Flexibodarna ar mycket flexibla vilket tillater en hog grad av frihet med manga 

inredningslosningar. Vaggarna bestar av paneler som ar latta att byta ut eller forandra. 

Bodarna kan anvandas enskilt eller sammanbyggda for storre uppstallningar. For att kunna 

gora individuella losningar har Cramo ett data program som enkelt visar hur en 

boduppstall ning kan se ut. 

Samtliga Flexibodar har en inre takhojd pa 2540 mm vilket ger ett luftigt intryck.
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Personalenhet for 35 personer, med omkliidnad, duschar, torkskap, WC samt matsal. 

Personalenhet for 49 personer, med omkliidnad, duschar, torkskap, WC samt matsal. 

Antal skapsdelar och vatdelar bestiills efter projektets storlek. For att hi:igsta komfort ska 

finnas ar koksdel viilutrustad med mikrovags ugnar, kylskap samt stora avlastningsytor. 

Matsalsdelen ar stor och luftig diir alla kan sitta tillsammans. Omkliidningsdelen iir utrustad 

med en entredel med 5 st torkskap samt att varJe person har tva las bara skap. 

Flexibiliteten innebar att man kan valja sa manga duschar och WC som projektet kraver. Alla 

enheter har lJus inredning och det tillsammans med den hoga takhi:ijden pa 2,5 m ger ett 

rent och luftigt intryck. 

Flexibodarna kan byggas i tre plan eller i tva plan som visas till hoger i bild.

PERSONALENHETER MED STORA 
ÖPPNA YTOR SOM GER HÖG KOMFORT 
OCH BRA FUNKTIONALITET 
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I Cramo 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 anlita Cramos Byggetablering 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 ta kort tid upprätta en fungerade arbetsplats. I takt 

med att byggnadsuppdraget utvidgas, gör också 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 tidspunkt gör byggprocessen effektivare och snabbare. Specialiserade 

maskiner i varje skede spar i slutänden tid och pengar år arbetsgivaren. Att köpa de 

bästamaskinerna 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. 

MED CRAMO GENOM HELA 
BYGGPROCESSEN
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