
Teknisk beskrivning bodar 

Alla Remoduls bodmodeller uppfyller kraven enligt Svensk byggnorm. 
Standardkonstruktionen förutsätter att boduppställningar inte överstiger 2 plan (för 
ytterligare plan, kontakta Remodul för offert). 

Företaget har funnits på marknaden sedan 1993 och levererar bodar över hela Sverige. 
Den årliga produktionen uppgår, för närvarande, till ca 350 bodar. 

Inv. takhöjd = 2.400mm 
Utv.totalhöjd = 2.980mm (alt 3.000mm) 

Underrede: 
Underrede av stålbalk UNP-100, gråmålad. UNP-120 med integrerade gaffelfickor som 
tillval. 

Golvbjälklag: 
9mm rötbehandlad plywood, 45x145mm reglar, 145mm stenull,u-värde 0,35, 22mm 
spånskiva, 1,5mm plastmatta typ Tarkett optima. 

Ytterväggar: 
17x120mm stående panel, 17x70mm spikreglar, vindväv, 45x95mm stående reglar, 
95mm stenull u-värde 0,35, 6,5mm vitlaserad björkplywood. (12mm folierad spånskiva 
som tillval). Utökad isolering på gavlar går att få som tillval. 

Innerväggar: 
6,5 vitlaserad björkplywood på båda sidor om 34x70mm stående reglar. (12mm folierad 
spånskiva som tillval) 

Innerdörrar: 
Karm av vitmålad furu, dörrblad vitmålad. 

Fönster: 
Inåtgående 3-glas isoler fönster, u-värde 0,78, inkl fönsterlås . Karm och båge av 
vitmålad kärnfuru. Fönstergaller,persienner ingår. 

Ytterdörrar: 
Dörrar i trä, lågenergi u-värde 0,8, typ villadörr med grå lasyrbehandling, dörrbroms på 
gångdörr. Förberedd för låsbom på karmar och dörrar. (Dörr med fönster som tillval, 
låsbommar som tillval, dörrstängare som tillval, ståldörrar som tillval) 

Takbjälklag: 
12mm folierad spånskiva, 45x170mm reglar, 170mm stenull u-värde 0,35, 34x70 
vent.regel, 12mm granplywood, papp typ sap 5500. 

Plåtarbeten: 
Dörrbleck och fönsterbleck av 0,7mm plastbelagd svart plåt. Hängrännor, takbleck och 
hörnplåtar av 0,7mm plastbelagd svart plåt, varmgalvaniserade Stuprör i stål. ( 
galvaniserad plåt som kostnadsfritt tillval) 

 



Elinstallationer/Uppvärmning: 
Samtliga enheter är fullständigt elektriskt utrustade. Installationer utföres med ledningar 
i kanaler. Belysning med närvarostyrda LED-armaturer (trycktimer som tillval). 
Termostatstyrda elradiatorer med nattsänkningsfunktion. Luftvärmepump går att få som 
tillval. 

Va installationer:  
Rördragning för kall- och varmvatten med förkromade koppar-rör. Avloppsledningar i 
PVC. Tvättränna i rostfri plåt. 800x800 duschkabin i vit plåt. Varmvattenberedare i 
erforderlig storlek. Termostatstyrt uttag för värmekabel. Snabbtömning av vvb. 

Ventilation: 
Ventilation utföres med självdrag via ventiler, min 0,35 l/sek per m2. Intelligentstyrda 
utsugsfläktar i toaletter och våtdelar. (Energibesparande FTX-aggregat i olika utföranden 
som tillval) 

Utvändig målning: 
1 varv grundfärg samt 1 varv målning i önskad standard kulör enl. Ncs. 

Övrigt: 
Fullständiga kundanpassningar utöver standard mot offert 

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles 

 

Frakt 
Fraktpriser inom Sverige enl. zonindelning. Priserna kan komma att höjas om förutsättningarna 
förändras genom myndighetsbeslut mm eller vid större förändringar av transportörens 
drivmedelstillägg. 
 
Övrigt 
Vi kan även hjälpa till med skisser på boduppställningar och underlag för bygglovshandlingar. Pris: 
750 kr/timme 
 
Remodul AB förbehåller sig rätten till prisförändringar. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och 
felskrivningar. Samtliga priser är exklusiva moms. 
 
Beställningar 
Förfrågningar, platsbokningar och beställningar görs med Michael via e-post: info@remodul.se 
eller telefon: 0950 - 134 44. 
 
Garanti 
För samtliga Bodar gäller 2 års garanti avseende konstruktionen, förutsatt att instruktionerna för 
montage och flytt följs samt att bodarna inte utsatts för onormalt slitage. För övrig utrustning 
gäller 1 års garanti. På Remoduls hemsida finns instruktioner och produktblad för nedladdning. 
 
Reklamationer 
Vid reklamationer, kontakta Remodul AB via e-post på adressen: info@remodul.se 
Försök beskriva händelsen / felet så noggrant som möjligt. 

 


