
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 juni (01.06.2012 - 30.06.2012).
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!

Juni (01.06.2012 - 30.06.2012)

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

Side 1 af 3

Sandfangsbrønd
Ø 315/110 mm
40 eller 80 liter

425,-

Støbejernsdæksel og rist
Ø 315, 40 ton

450,-

MÅNEDS

TILBUD

275,-Rense- og inspektionsbrønd
Frit valg, Ø 315/110 mm



FOKUS PÅ
LYSKASSER

Juni (01.06.2012 - 30.06.2012)

Scan-Plast lyskasse giver lys og ventilation  
til kælderrum og er samtidig en flugtvej.

Scan-Plast lyskasse er en tæt og hygejnisk
løsning, der er meget nem og hurtig
at montere.

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

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. august 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for juni (01.06.2012 - 30.06.2012).
Alle priser er ekskl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5000 kr. ekskl. moms.
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Side 2 af 3

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

*Det anbefales at bestille lyskassen med 100 mm større  
 højde- og længdemål end vinduesrammens ydre mål.

Lyskasse 1

Lyskasse 2

Lyskasse 3

Lyskasse 4

Lyskasse 5

Lyskasse 6

Lyskasse 7

Lyskasse 8

Lyskasse 9

Type L x B x H i mm*
25

36

54

45

64

79

94

100

Vægt i kg

▪ Stort lysindfald
▪ Stærk og robust
▪ Fald til afløb
▪ Glatte flader
▪ Rengøringsvenlig
▪ Nem montering
▪ Lav vægt
▪ Fremstillet
 i komposit

Specialmål efter ønske

750 x 400 x 600

1.000 x 500 x 800

1.250 x 600 x 1.000

1.400 x 400 x 800

1.500 x 600 x 1.000

1.750 x 800 x 1.200

2.000 x 800 x 1.200

2.250 x 800 x 1.200



Juni (01.06.2012 - 30.06.2012)

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

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. august 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for juni (01.06.2012 - 30.06.2012).
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. 

Side 3 af 3

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

FOKUS PÅ
UDSKILLERE

Scan-Plast har Danmarks største program af
udskillere til f.eks. olie, koalescens, fedt og gips.

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.

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

◀ Opdriftssikrings-
 fod er standard.

Vi har også et
stort program af

▪ Sand- og slamfang
▪ Automatiske
 flydelukkere
▪ Alarmer
▪ Prøveudtag- 
 ningsbrønde
▪ Dæksler


