
ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. september 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for august (01.08.2012 - 31.08.2012).
Alle priser er ekskl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5000 kr. ekskl. moms.
Tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail. 

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

August (01.08.2012 - 31.08.2012)

Information om fantastisk gode månedstilbud, nye produkter, vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.

Side 1 af 2

Drænrør PP
Nøgen, Ø 80 mm, pris pr. meter . . . . . kun 7 kr.
Nøgen, Ø 100 mm, pris pr. meter . . . . kun 9 kr.
Nøgen, Ø 125 mm, pris pr. meter . . . . kun 14 kr.
Kokos, Ø 100 mm, pris pr. meter . . . . . kun 14 kr.
Kokos, Ø 125 mm, pris pr. meter . . . . . kun 29 kr.
Vi fører et stort program i drænbrønde og fittings.

Central tagnedløbsbrønd
Ø 315 mm/Ø 110 mm
3 indløb, 40 eller 80 liter

425,-

Sandfangsbrønd
Ø 315 mm/
Ø 110 mm
40 eller 80 liter
sandfang 1.500,-

Støbejernsdæksel
Ø 600 mm
40 ton

Støbejernsdæksel og -rist
 Ø 315 mm, 40 ton
 Kun 450 kr.

MÅNEDS
TILBUD

500,-



FOKUS PÅ NEDSTIGNINGSBRØNDE
OG PUMPESTATIONER

Information om fantastisk gode månedstilbud, nye produkter, vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.

Side 2 af 2

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. september 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for august (01.08.2012 - 31.08.2012).
Alle priser er ekskl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5000 kr. ekskl. moms.
Tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail. 

August (01.08.2012 - 31.08.2012)

Pumpestationer
Scan-Plast fører et stort program af pumpestationer. Læs mere om

pumpestationer
på scan-plast.dk

Nedstigningsbrønde
Scan-Plast leverer nedstigningsbrønde med mål efter ønske.
Den lave vægt gør etableringen nem og tidsbesparende.

Læs mere om
nedstignings-
brønde på
scan-plast.dk

Pumpestation til hver en opgave Pumpestationerne leveres komplet med 
pumper, ventiler og udstyr efter ønske

Størrelser fra Ø 400 mm til Ø 8500 mm 

Fresmtillet i  
kompositmateriale,
der er 15 gange 
stærkere end
f.eks. PVC og PP

Nedstignings-
brønde leveres
efter kundeønske

Den lave vægt kræver kun
små maskiner til håndtering

Helstøbt
og tæt
konstruktion
lige til at
sænke i
udgravningen


