
ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. januar 2013.
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Køb direkte hos producenten og tjen procenten! Side 1 af 3

www.scan-plast.dk . Tlf. 97 40 24 99 

Grinder-
pumpe-
station
Med grinderpumpe,
aut. start/stop,
kontraventil,
trykslange,
ophejskæde m.m.

Diameter 600 mm 
og højde 2.000 mm

8.000 kr.

TRYk HER
og læs mere om 
grinderpumpe-
stationer på
scan-plast.dk

Letvægtsrør - PP, SN 8
Inkl. muffe og tætningsring

 Ø 160 mm/lgd. 3.000 mm . . . . .99 kr.
 Ø 200 mm/lgd. 3.000 mm . . . .188 kr.
 Ø 250 mm/lgd. 3.000 mm . . . .265 kr.
 Ø 300 mm/lgd. 3.000 mm . . . .298 kr.
 Ø 400 mm/lgd. 3.000 mm . . . .587 kr.
 Ø 500 mm/lgd. 3.000 mm . . 1.125 kr.
 Ø 600 mm/lgd. 3.000 mm . .1.695 kr.
 Ø 800 mm/lgd. 3.000 mm . .3.450 kr.
 Ø 1.000 mm/lgd. 3.000 mm . .5.875 kr.

Kloakrør, SN 8
Med 1 stk. helstøbt muffe
og fast/fix gummiring,
Ø 160 mm/lgd. 2.000 mm

80,-

Find mange flere 
rør og fittings
på scan-plast.dk

Rense- og inspektionsbrønd
Ø 315 mm/110 mm

type 1, 2, 3 eller 4

275,-
FRIT
vALg

Korrugeret
opføringsrør
Bruges bl.a. sammen med 
rense- og inspektionsbrønd

Ø 315 mm/3.000 mm . . . 500 kr.
Ø 315 mm/6.000 mm . .1.000 kr.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!



Regnvandstunneller fra Scan-Plast giver en effektiv afledning 
af regnvand og er en ideel løsning til både private, offentlige
og industrielle områder.

Regnvandstunnellerne kan sammenkobles
til større anlæg og dimensioneres til alle
forhold samtidig med, det er et sikkert
system, der er hurtigt og
nemt at etablere.

Læs mere om
regnvands- 
tunneller på
scan-plast.dk

FOkUS PÅ
REgNvANDSTUNNELLER

Køb direkte hos producenten og tjen procenten! Side 2 af 3

▪ Kan inspiceres
▪ Kan renses
▪ Ingen risiko
 for jordindfald
▪ Fremstillet
 i komposit
▪ Lang levetid
▪ Minimal
 vedligeholdelse
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Tunnellen er nem at håndtere
grundet den lave vægt

Regnvandstunnellerne samles
ved sammenkobling

I hvert modul forefindes 
en rense- og inspektionsskakt



Side 3 af 3

FOkUS PÅ OLIE- Og BENZIN-,
FEDT- Og LAMELUDSkILLERE

Køb direkte hos producenten og tjen procenten! Side 3 af 3
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Scan-Plast har det største program af
olie- og benzin-, fedt- og lameludskillere.

Vi hjælper gerne med dimensionering
af den korrekte udskiller og rådgivning
om det rigtige anlæg.

Ring og få et tilbud i forbindelse
med opførelse eller renovering
af eksisterende anlæg.

▲
Opdriftssikringsfod er standard.

Vi har også et stort program af

▪ Sand- og slamfang
▪ Automatiske flydelukkere
▪ Alarmer
▪ Prøveudtagningsbrønde
▪ Dæksler

Læs mere om
udskillere på
scan-plast.dk

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


