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Letvægtsdæksel med fast karm lagt ned i græsplæne Skridsikker overflade

Installationsbygning med brædde »klink« beklædning

Scan-Plast producerer og leverer 
en lang række installations-
bygninger, hvor indvendige
flader fremstår helstøbte, glatte,
hygiejniske og i lysegrå farve.

TRYK HER
og læs mere om 
installations-
bygninger på 
scan-plast.dk

Førstehjælpstavle monteret
på installationsbygning

Førstehjælpstavler
Til akut hjælp
ved ulykker.

Førstehjælpstavle til afhjælpning 
af mindre uheld/ulykker

Læs mere om
førstehjælps-
tavler på
scan-plast.dk

Stilfuld redekasse

Flere produkter 
til  forskønnelse 
af udearealer på 
scan-plast.dk

Letvægtsdæksler 
Fås både i runde og firkantede udgaver
i størrelser fra Ø 315 mm til Ø 800 mm 
og i styrkeklasser fra 2,5 ton til 40 ton.

Tiltræk fuglene med denne
           moderne redekasse,      
              og skån samtidig  
                  naturen med
                biologisk insekt-
               bekæmpelse.

Redekasser

Installationsbygninger
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Barkfilteranlæg til lugtrensning af luft fra biogasanlæg

Etablering af barkfilteranlæg

Karret er fyldt op med barkflis

Kemisk lugtrensning
Et aktivt kulfilter anvendes til
fjernelse af mindre lugtgener.
Kulfiltret dimensioneres til
det enkelte projekt.

Biologisk lugtrensning
Et barkfilter anvendes til fjernelse
af større lugtgener.
Scan-Plast rådgiver
gerne om den
bedste løsning.

Kulfilter ved slamanlæg Kulfilter ved indløbsbygværk

TRYK HER
og læs mere om 
lugtrensning på 
scan-plast.dk

▪ Korrosionsbestandige
▪ Vedligeholdelsesfrie
▪ Miljøvenlige
▪ Specialfremstilles
 efter behov
▪ Robuste og slagstærke
▪ Vejrbestandige
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COATNINGER
OG BELÆGNINGER

Coatninger og belægninger til betonforsegling
og -renovering af vægge, gulve, tanke, filtre og bassiner
er det rigtige valg, hvis en hygiejnisk, kemisk
resistent og langtidsholdbar løsning ønskes.

Scan-Plast rådgiver om valg af materialer
og giver gerne et tilbud på dit projekt.

TRYK HER
og læs mere om 
coatninger og 
belægninger på 
scan-plast.dk

▪ Kemisk resistens
▪ Støjdæmpende
▪ Rengøringsvenlige
▪ Hygiejniske
▪ Minimal vedligeholdelse
▪ Slidstærke
▪ Skridsikre
▪ Lang levetid

Hygiejnisk og rengøringsvenlig coatning Kemisk resistent coatning

Der er løsninger til ethvert behov


