
FORSYNINGER OG RENSEANLÆG
NYHEDSMAIL

Oktober (01.10.2012 - 31.10.2012)

Information om fantastisk
gode månedstilbud, nye produkter,

vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.

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

MÅNEDSTILBUD

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

Næste FORSYNINGER OG RENSEANLÆG ▪ 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. 

Side 1 af 3

Tlf. 97 40 24 99

Sand- & Saltcontainer
Sne, frost, sjap og slud er vinterforhold, der 
medfører glatføreulykker. Ved at opstille 
denne præsentable container, hvor den let 
kan ses og benyttes, kan ulykker undgås!

200 liter . . . . 1.600 kr.
350 liter . . . . 1.900 kr.
550 liter . . . . 2.100 kr.
850 liter . . . . 2.500 kr.

Edge plantekumme
Fås i 3 standardhøjder: 600, 900 og 1.200 mm
og i 2 standardfarver: Perlegrå og antracitgrå.

SÆTPRIS
2.500,-

Ordrer du
varer for mindst
10.000 kr. ekskl.

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

100,-
Nova skilt
Højde . . 2.000 mm
Højde . . 3.500 mm
Højde . . 5.000 mm

Stort rør- og
fittingsprogram
på scan-plast.dk

Muligheder
for individuelle 
skilte på
scan-plast.dk

Tryksamlefittings
Samlemuffe, reduktion,
vinkel eller tee-stykke
Frit valg, Ø 40 mm. . . . . . . . . . . . . . . . 30 kr.
Frit valg, Ø 50 mm. . . . . . . . . . . . . . . . 45 kr.

TRYk HER
Se vores store, 
flotte udvalg af
plantekummer



Oktober (01.10.2012 - 31.10.2012)

Scan-Plast køreplader føres, som standard, i flere størrelser
og til forskellige belastninger. Specialkøreplader kan leveres
efter ønske og behov ift. størrelse, tykkelse, farve og skridsikring.

FOkUS PÅ
kØREPLADER

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

Tlf. 97 40 24 99Næste FORSYNINGER OG RENSEANLÆG ▪ 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. 

TRYk HER
Kan leveres med
eget logo og i
egne logofarver

Perfekt til blød grund Stabilt underlag for murerstilladsLav vægt giver nem håndtering

En kontrastfarve til underlaget markerer tydeligt kørevejen
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FOkUS PÅ PUMPESTATIONER
OG OVERBYGNINGER

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

Tlf. 97 40 24 99Næste FORSYNINGER OG RENSEANLÆG ▪ 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. 

Scan-Plast fører et stort program af pumpestationer til alle formål, 
bl.a. dræn-, kloak- og grinderpumpestationer. Pumper, ventiler, 
automatik mv. leveres i fabrikater og kvalitet efter kundeønske.

Etablering af pumpestation Pumpestationerne leveres komplet med pumper, 
ventiler og udstyr i fabrikater efter kundeønske

Størrelser fra Ø 400 mm til Ø 8500 mm
Fremstillet i kompositmateriale, der er
ca. 15 gange stærkere end PVC og PP

Pumpestationsoverbygninger fra Scan-Plast
leveres i dimensioner og design samt med udstyr
mv. efter kundeønske.

Bygning med vedligeholdelsesnem komposit klinkpladebeklædning

TRYk HER
Læs mere om
pumpestationer
og overbygninger

Bygning med 1 på 2 bræddebeklædning, imprægneret


