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Næste nyhedsmail udsendes 01.05.2013.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Eventuelle tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail.
Eventuelle tilbud gælder for perioden 01.04.2013 - 30.04.2013.
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5.000 kr. ekskl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Alle priser er ekskl. moms. 

elkjærvej 100  ·  7500 holstebro  ·  Tlf. 97 40 24 99  ·  www.scan-plast.dk

Information om tilbud,
nye produkter, vejledninger,

godkendelser, messeaktiviteter m.m.eNTRePReNØR

Vi leverer også 
alarmsystemer til 
udskillere, slam- og 
sandfangsbrønde 
samt prøveudtag-
ningsbrønde!

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

Frit valg

4.000 kr.1.000 kr.

TRyK heR
læs mere om
prøveudtag-
ningsbrønde!

10.500 kr.

9.500 kr.

8.500 kr.

Slam- og
sandfangs-
brønde
Bruges bl.a. til installation
i forbindelse med udskillere.

500 eller 1.000 liter slam- og sandfang.

Prøveudtagningsbrønde
Bruges bl.a. til etablering efter
afløbet fra f.eks. olie- og benzin-
eller koalecensudskillere.
Diameter 400/470 mm, højde 1.750 mm,
rørtilslutning Ø 110 mm eller Ø 160 mm.

Koalescensudskillere
6 liter/sekund, diameter 1.250 mm, højde 2.100 mm, rørtilslutning Ø 110 mm.

Olie- og benzinudskillere
6 liter/sekund,
diameter 1.250 mm, højde 1.940 mm,
rørtilslutning Ø 110 mm.

Fedtudskillere
5 liter/sekund, diameter 1.250 mm,
højde 2.040 mm, rørtilslutning Ø 110 mm.
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Det færdige resultat

Fokus på sokkelaffugtere
Sokkelaffugtere fra Scan-Plast beskytter soklen mod fugt og sikrer niveaufri adgang ved døre i henhold til gældende bygningslov.
Endvidere virker sokkelaffugtere som regnskærme, de bortleder og nedsiver regnvand, og de skaber ventilation foran soklen.

▪ standard
 modulsystem
▪ lav vægt
 og stor styrke
▪ Nem at håndtere
 og montere
▪ Korrosionsbestandig
▪ Vejrbestandig
▪ minimal
 vedligeholdelse

Risten børnesikres med ristelås Korrosionsbestandige og skridsikre kompositristeNiveaufri adgang ved døre

TRyK heR
læs mere
om sokkel-
affugtere!

Ring og
spørg til
prisen!
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Koalescensudskiller Olie- og benzinudskiller Fedtudskiller Opdriftssikringsfod er standard
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Vi har også et stort
program af slam- og
sandfangsbrønde,
automatiske flyde-
lukkere, alarmer,
prøveudtagnings-
brønde og dæksler!

Fokus på udskillere
Scan-Plast har et stort og alsidigt program af udskillere, og vi kan hjælpe med dimensionering af den korrekte
udskiller samt rådgivning om det rigtige anlæg. Vi giver også gerne
et tilbud i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg.

TRyK heR
læs mere om
udskillere!

Koalescensudskillere og olie- og benzinudskillere
udskiller olie, benzin og faste partikler fra spildevand og etableres ved
servicestationer, mekanikerværksteder, oliedepoter og vaskehaller.

Fedtudskillere udskiller olier, fedtstoffer og faste partikler
fra spildevand og etableres ved storkøkkener, slagterier,
bagerier, restauranter, pizzariaer og grillbarer.

lameludskillere renser overfladevand fra større arealer
som tagflader, veje og parkeringspladser.

Koalescensudskilleren er konstrueret
med et ophejsfilter, der sikrer hurtig
og nem kontrol og udskiftning af filter


