
ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. august 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for juli (01.07.2012 - 31.07.2012).
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!

Juli (01.07.2012 - 31.07.2012)

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

TILBUD

Koalescensudskiller
6 liter/sekund
Diameter 1.250 mm, højde 2.100 mm
Rørtilslutning Ø 110 mm

 10.500 kr.

Multibrønd
Anvendes til drænbrønd,
pumpebrønd, opsamlingsbrønd,
udløbsbrønd m.m.

Ø 315 mm/højde 2.000 mm . . . . 600 kr.
Ø 425 mm/højde 2.000 mm . . 1.200 kr.
Ø 580 mm/højde 2.000 mm . . 1.800 kr.
Ø 780 mm/højde 2.000 mm . . 2.400 kr.
Ø 900 mm/højde 2.000 mm . . 2.800 kr.

Fedtudskiller
2 liter/sekund
Diameter 900 mm, højde 2.040 mm
Rørtilslutning Ø 110 mm

 8.500 kr.

PVC rør, SN 4
Ø 110 mm x 3.000 mm. . . . 55 kr.
Ø 110 mm x 2.000 mm. . . . 43 kr.



 

FOKUS PÅ
HEGN OG SOKKELAFFUGTER

Information om fantastisk gode månedstilbud, nye produkter, vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.
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Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. august 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for juli (01.07.2012 - 31.07.2012).
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. 

Juli (01.07.2012 - 31.07.2012)

Scan-Plast hegnsprogram omfatter bl.a.
vores nye modulhegn i både komposit
og træ (vist herunder) samt hegnsplader.

Læs mere om
sokkelaffugtere
på scan-plast.dk

Ristelås monteres,
så risten ikke kan fjernes

NYT!

Scan-Plast sokkelaffugter sikrer en tør
               sokkel samt niveaufri adgang
                             ved døre.

Nem og hurtig montering Mange farvemuligheder Stolper er også vedligeholdelsesfri komposit


