
INDUSTRI ▪ NYHEDSMAIL

Næste INDUSTRI ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. marts 2013.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for perioden (01.02.2013 - 28.02.2013).
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. 

Februar (01.02.2013 - 28.02.2013)

Information om fantastiske
gode månedstilbud, nye produkter,

vejledninger, godkendelser, messeaktiviteter m.m.MÅNEDSTILBUD

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

www.scan-plast.dk . 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.

Universalkasse
Til opbevaring af værktøj,
materialer og
som lagerkasse.
Slagkraftig
kvalitet med
hængslet og
låsbart låg. 100,-

Nova skilt
Højde . . 2.000 mm
Højde . . 3.500 mm
Højde . . 5.000 mm

TRYk HER
og læs mere om det store 
udvalg af plantekummer

på scan-plast.dk

!Edge plantekumme
Fås i 3 standardhøjder:
610, 900 og 1.200 mm
og i 2 standardfarver:
Perlegrå og antracitgrå.

SÆTPRIS
2.500,-

Ring og 
spørg til 
prisen!



Februar (01.02.2013 - 28.02.2013)

Scan-Plast leverer tanke, siloer, kar og bassiner af høj kvalitet 
tilpasset kundens behov. Produkterne er fremstillet i komposit
og er både korrosions- og vejrbestandige. 

Horisontale overjordiske tanke Modulsiloer

Kar Bassiner

FOkUS PÅ TANkE,
SILOER, kAR OG BASSINER

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

Næste INDUSTRI ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. marts 2013.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for perioden (01.02.2013 - 28.02.2013).
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. 

www.scan-plast.dk . Tlf. 97 40 24 99 

TRYk HER
og læs mere

om tanke
på scan-plast.dk

!



Side 3 af 3

Februar (01.02.2013 - 28.02.2013)

FOkUS PÅ
INSTALLATIONSBYGNINGER

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

Næste INDUSTRI ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. marts 2013.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for perioden (01.02.2013 - 28.02.2013).
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. 

Specialfremstillet installationsbygning Installationsbygning type M

Installationsbygninger fra Scan-Plast er velegnede til en lang 
række formål, bl.a. vandværker, målestationer, råvandsstationer, 
trykforøgeranlæg mv.
Installationsbygningerne leveres i standardudformninger eller 
udført efter kundens ønske mht. materialer, dimensioner osv.

Installationsbygning type K Installationsbygning type L

www.scan-plast.dk . Tlf. 97 40 24 99 

TRYk HER
og læs mere om

installationsbygninger
på scan-plast.dk

!


