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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 eksklusiv
10 m2, 15 m2 og 20 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 kombinerte bod har to inngangsdører og gir 
derfor mange bruksmuligheter. Boden kan enkelt 
deles inn i to enheter med en lettvegg og kan 
dermed for eksempel benyttes som kombinert bod 
og gjesterom, lekestue, utedo, etc. 
Den ene inngangsdøren er en dobbeltdører hvilket 
gjør det lett å få inn og ut sykler, gressklippere, 
hageredskaper og lignende. 
Boden leveres med stående panel. 
Et stabilt gulv er selvfølgelig med. Bodene leveres 
med ferdig bygde veggelementer, øvrige materialer 
er tilkappede og bodene er lette å montere.

Redskapsbod eksklusiv
10 m2, 15 m2 og 20 m2

eksklusiv
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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 45x95 mm
 Gulvbord 21x95 mm

Vegg:   Ferdige, uisolerte veggseksjoner.
 Stendere 34x70 mm
 Falspanel 21x120 mm
 Hjørnebord 21x95 mm
 Foring 21x95 mm
 Vindpapp

Tak: Uisolert, prekuttet
 Takbjelker 45x120 mm
 Takbord 21x95 mm
 Takfotsbord 21x95 mm
 Vindskiver 21x95 mm og  
  21x120 mm 
 Vannbord 21x95 mm
 Underlagspapp
 Dekorlister til vindski

Dør: 1 stk enkeltdør, 1 stk tofl øyet dør  
 med slett plywood på begge 
 sider, celleplastisolert, 
 sylinderlås, dørklinke og beslag.  
 Lysåpning enkeltdør 795x1845
 Lysåpning tofl øyet dør 1200x1845 
 Dørene monteres med karmskrue.

Inv. høyde: Høyeste 2,44 m
 Laveste 1,94 m

Teknisk beskrivelse
Annet: Spiker, materialliste, monterings-
 og grunnbeskrivelse inngår.
 Alt tre leveres ubehandlet. 
 Tillegg som kan bestilles ekstra.

Mot pristillegg så kan følgende leveres:

Isoleringssett til gulv
Impregnert underramme 21x95 mm. 
Asfaltplater og 95 mm mineralull isolasjon.

Isoleringssett til vegg og tak
Lekter, plater, og insektsnett. 70 mm mineralull 
isolasjon til vegg og 95 mm mineralull isolasjon 
til tak.

Takstenformede takplater
Svart eller teglstensrød takstenformede plater, 
møne og takfotplater.
Svarte eller hvite vindskiplater

Takshingel
Sort, grå eller rød takshingel. 
Svarte eller hvite vindskiplater.
 
Takrenner
Svarte eller hvite renner, nedløp, kroker og utkas-
tere.

Dører og vinduer
Det kan bestilles ekstra dører og vinduer, ta kon-
takt for detaljer.

Alle tillegg leveres med komplett sett skruer og 
spiker til montering.


