
ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL

Næste ENTREPRENØR ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. november 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for oktober (01.10.2012 - 31.10.2012).
Alle priser er ekskl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5.000 kr. ekskl. moms.
Tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail. 

Oktober (01.10.2012 - 31.10.2012)

Information om fantastisk
gode månedstilbud, nye produkter,

vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.

JAFO gulvafløb
Leveres med
syrefast og
rustfri rist,
ekskl. vandlås

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

Universalkasse
Til opbevaring af værktøj,
materialer og
som lagerkasse.
Slagkraftig
kvalitet med
hængslet
og låsbart låg.

100,-

MÅNEDSTILBUD
Vandlås
S- eller P-vandlås
Ø 110 mm
Frit valg

75,-

2.750,-

Pumpesæt
Entreprenørpumpe Tsurumi HS 2.4S med 30 m
brandslange, 1 sæt koblinger samt slagkraftig
universalkasse til opbevaring.

225,-

Ordrer du
varer for mindst
10.000 kr. ekskl.

moms medfølger,
kvit og frit, 5 stk.
universalkasser!

Køb direkte hos producenten og tjen procenten! Side 1 af 3

Tlf. 97 40 24 99

Drænbrønd
Ø 315 mm, højde 2000 mm

500,-
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Scan-Plast har et bredt program til regnvandshåndtering,
der opsamler, bortleder, forsinker, regulerer
og nedsiver regnvandet.

Regnvandskassetter Regnvandstunneller Faskinetanke

Rør- og forsinkelsesbassiner GAP-rør Pumpestationer

Læs mere om
miljørigtig
håndtering af
regnvand på
scan-plast.dk

FOKUS PÅ LAR
(LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND)

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

Tlf. 97 40 24 99



Side 3 af 3
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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.

Lyskassen er nem at montere Stærk og robust konstruktion Stort lysindfald

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

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

FOKUS PÅ
LYSKASSE

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

Tlf. 97 40 24 99

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

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


