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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.FORsyNiNGeR OG ReNseaNlÆG

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

499 kr.

havemøbler
Moderne havemøbler
i flot loungestil. 
Fremstillet i komposit.

Du kan læse mere om
fordelene ved
havemøblerne på
scan-plast.dk, eller
du kan kontakte vores
salgsafdeling på tlf. 97 40 24 99.

Tryk her
Læs mere om
redekasser!

Redekasser
Tiltræk fuglene med denne stilfulde redekasse og skån samtidig naturen
med biologisk insektbekæmpelse.

sætpris

1.500 kr.

Gelændere
Gelændere fremstillet i komposit er et stærkt alternativ
til traditionelle gelændere i aluminium,
stål eller træ.

Gelændere fremstillet
i komposit har høj
styrke og lav vægt,
samtidig med de er
korrosionsbestandige.
Det gør gelænderne
meget velegnede til
miljøer med mange
kemikalier eller høj
fugtighed.

Ring og
spørg til
prisen!

letvægtsdæksler
Scan-Plast producerer og leverer dette arbejdsmiljøvenlige 
letvægtsdæksel med gummitætningsring, der sikrer mod 
lugtudtrængning og støjgener ved trafik henover dækslet. 

Med lang levetid, stor styrke og lav vægt er vores program
af både runde og firkantede
letvægtsdæksler 
det oplagte valg!

Salgsafdelingen,
tlf. 97 40 24 99,
kan fortælle mere
om fordelene ved
letvægtsdæksler.
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Betonoverfladen på rentvandstanken rengøres
og slibes for at sikre en korrekt bindingsoverflade

Reparationer udføres for at sikre,
at alle åbninger og revner bliver forseglet ordentligt

Betonoverfladen primes for at sikre
en god adhæsion mellem beton og kompositbelægning

Belægningen lægges på, og der opnås en stærk, fleksibel
og tæt forsegling af betonoverfladen på rentvandstanken

Fokus på belægninger til rentvandstanke
Utætheder ved revnedannelser i betonrentvandstanke fører til forurening af drikkevand med store omkosninger for samfundet 
og folkesundheden. Kompositbelægning udvendigt på betontankene sikrer total tæthed.

TRyK heR
læs om belæg-
ninger til rent- 
vandstanke!

Ring og
spørg til
prisen!

En topcoatning påføres afslutningsvis belægningen, hvilket gør den helt
tæt og meget slidstærk samtidig med en præsentabel overfladefinish opnås
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Fokus på overdækninger
Hos Scan-Plast producerer og leverer vi overdækninger til procestanke, rensningsanlæg, gylletanke, teknikgrave m.v.
Overdækningerne er fremstillet i komposit og er langtidsholdbare løsninger, der er nemme at montere
og lette at vedligeholde. Overdækningerne fremstilles såvel som standard og efter ønskede mål.
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Overdækning i isoleret sandwichkonstruktion på et minirenseanlæg Rektangulær standardoverdækning af teknikgrav

Overdækninger monteret på procestanke på et offentligt renseanlæg

▪ Korrosionsbestandige
▪ Kemisk resistente
▪ Vejrbestandige
▪ hygiejniske overflader
▪ Rengøringsvenlige
▪ Fremstillet i komposit
▪ lang levetid
▪ isolerende

TRyK heR
læs mere
om over-
dækninger!


