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Produktinformation 
Boendemodul som kan användas för studentboende m.m.  

 

Inredning:   Badrum med dusch och WC, varmvattenberedare. 

  Minikök med två spisplattor, micro, kyl. 

  Garderober. 

Yttermått:  L: 7100mm B: 2990mm H: 3040mm 

Innermått:  L:  5500mm B: 2500mm  

Containerfästen: I alla hörn 

Truckfickor:  Nej   

Dörr:  MZ 1000 x 2000mm, 40mm tjock  

Golv:  1,5mm PVC matta,  

Isolering:  220mm x 200mm x 200mm. G x V x T   

Ventilation:  Självdrag 
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Våra tre standardmodeller på boende modul är tillverkade med en 

stålramskonstruktion som påminner om en container, men det bara hörnen i 

konstruktionen som gör det.  

Jämfört med en träkonstruktion så har stålmodulen ett mindre underhåll utvändigt. 

Det behövs inga stuprör eller hängrännor för dagvatten. Detta är integrerat i 

takkonstruktionen. Vattnet leds i separat rör i hörnbalkarna. Och kommer ut under i 

varje hörn. Taket är korrugerat och svag bomberat så vattnet rinner ut mot varje 

kortsida. Här är det placerat ett uppsamlingsgaller för löv, pinnar m.m. 

Finns i två isolerings alternativ. En för fritidsboende=mindre isolering och en för mer 

permanent som då är tjockare, totalt 200mm. Ni kan välja placering på fönster och 

även lägga till fler om så önskas. Vi kan även förlänga byggnaden upp till 11.5m.  

Anslutning av el, vatten och avlopp kan väljas på fasade eller i ett schakt underifrån 

som är placerat i toalettutrymmet. Diskret bakom en skåpslucka.  

Energivärde m.m. se teknisk information. 

Kommer komplett färdig, bara att förbereda en uppställningsyta med en plintgrund 

eller bärlinor. Ansluts med Vvs och elektricitet. Glöm inte bygglov/tillstånd. 

 

Standardmodell nummer 1: ST.M 7,1V (med terrass) 
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Standardmodell nummer 2: ST.M7 (7 meter) 
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Standardmodell nummer 3: ST.M8 (8 meter) 

 

 

 


