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Næste nyhedsmail udsendes 01.04.2013.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Eventuelle tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail.
Eventuelle tilbud gælder for perioden 01.03.2013 - 31.03.2013.
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

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

TRyK heR
læs mere om
samletanke!

Frit valg

275 kr.

425 kr.

Ring og
spørg til
prisen!

Rense- og
inspektionsbrønde
Type 1, 2, 3 eller 4,
Ø 315/Ø 110 mm.

Rendestensbrønde
40 eller 80 liter
sandfang,
Ø 315/Ø 110 mm.

samletanke
Scan-Plast fører
et stort program
i både horisontale
og vertikale
samletanke.

Korrugerede 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.
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Fokus på rense- og inspektionsbrønde
Scan-Plast fører et gennemprøvet program af rense- og inspektionsbrønde. Grundet de lyse overflader er der god mulighed
for rensning og inspektion, hvilket sikrer et velfungerende kloaksystem. 
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Rense- og inspektionsbrønden
forhøjes med et korrugeret opføringsrør

En rense- og inspektionsbrønd giver mulighed for
at vedligeholde afløbssystemet uden opgravning
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▪ Flere størrelser
▪ stærk og slagfast
▪ lyse og glatte
 overflader
▪ Nem etablering
▪ Korrosionsbestandig
▪ stor styrke
 og lav vægt

Placeringsfod
Nem og stabil
placering.

styrekant
Nem montage af opføringsrør.

lys overflade
Giver god inspektion.

Glat inderside
Lav friktion

og mindre risiko  
for aflejringer.

Høj selvrensning.

Udløb

høj hals
Hurtig og tidsbesparende
etablering.

stejle banketter
Der opstår ikke

rottereder og
aflejringer.

Understampning 
foregår nemt.

Tilløb
Studserne er
fremstillet i
slagkraftig komposit.

TRyK heR
læs mere
om rense- og
inspektions-
brønde!
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Fokus på rendestensbrønde
Scan-Plast producerer og leverer en tæt, stærk og slagfast rendestensbrønd med lyse og glatte overflader.
Rendestensbrønden er nem at etablere og oprense, og den koniske bundkonstruktion giver en bedre funktionalitet.
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TRyK heR
læs mere om
rendestens-
brønde!

Kompositmateriale
Et slagkraftigt materiale,
der er ca. 15 gange
stærkere end PVC og PP.

helstøbt brønd
Tidsbesparende
montage. Total tæthed
og større styrke.

lyse og glatte flader
Nemmere inspektion
og oprensning.

Konisk bund
Den specielle koniske bund
sikrer et optimalt tilbagehold
af det opsamlede sand og
grus ved store regnskyl.

Plan bund med fod
Stærk og slagfast ved slamsugning.
Nem etablering.

▪ Flere størrelser
▪ stærk, slagfast og tæt
▪ lyse og glatte
 overflader
▪ Nemmere at etablere
 og oprense
▪ Korrosionsbestandig
▪ lav vægt

Rendestensbrønden forhøjes evt. med et
forhøjerstykke og afsluttes med en støbejernsrist


