
Du sk
al b

li 
m

er
 en

n 

“b
are

 fo
rn

øyd”

Wenma Bedriftssenter - E18 
mellom Larvik og Sandefjord

Telefon: +47 33 19 74 77
Telefaks: +47 33 18 90 03

E-post: post@scan-pro.no
Hjemmeside: www.scan-pro.no

Redskapsbod

Redskapsbod 4 m2, 7 m2 og 10 m2

”Kjøp en bod og få bilen tilbake i garasjen”. 
Et uttrykk mange av oss vil kjenne oss igjen i.
Her er løsningen for deg med stort lagerbehov!
Vår romslige bod har dobbeltdører som gjør det lett 
å få inn og ut sykler, gressklippere, hageredskaper og 
lignende. 
Boden leveres med stående panel. Ett av vegg-
elementene har et vindu som kan plasseres valgfritt.
Et stabilt gulv er selvfølgelig med. Bodene leveres med 
ferdig tilkappede materialer og er lette å montere.

Redskapsbod
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Vårt mål er at du som kunde skal bli mer enn “bare fornøyd”. 
Vi stiller høye krav til oss selv, og ønsker at du som kunde skal få “det lille ekstra” 

når du kjøper et av våre kvalitetsprodukter.

Wenma Bedriftssenter - E18 
mellom Larvik og Sandefjord

Telefon: +47 33 19 74 77
Telefaks: +47 33 18 90 03

E-post: post@scan-pro.no
Hjemmeside: www.scan-pro.no

Gulv:  Uisolert, prekuttet
 Bærelag 34x70 mm
 Gulvbord 21x95 mm

Vegg: Ferdige, uisolerte veggseksjoner  
 hvorav 1 stk med fast enkeltglass 
 vindu 50x52 cm
 Stendere 34x34 mm
 Falspanel 21x120 mm
 Hjørnebord 21x95 mm
 Foring 21x95 mm

Tak: Uisolert, prekuttet
 Takstiver 45x120 mm
 Takbjelker 34x70 mm
 Takbord 21x95 mm
 Takfotsbord 21x95 mm
 Vindski 21x95 mm
 Vannbord 21x95 mm
 Dekorlister til vindski
 Takpapp

Dør: 1 stk tofl øyet dør av panel. 
 Bladhengsler, låsebolt og 
 låsekrok. Lysåpning tofl øyet dør 
 116x177 cm.

Inv. høyde: Høyeste 2,10 m
 Laveste 1,80 m

Annet: Spiker, materialliste, monterings-
 og grunnbeskrivelse følger med.
  Alt tre leveres ubehandlet. 

Teknisk beskrivelse

Innfelt hengsle til
Plywood dører.

Standard døren kan 
mot pristillegg byttes 
ut med isolert Plywood 
dør.

Dørhåndtak og 
sylinderlås med tre 
nøkler medfølger 
Plywood døren. 


