
LANDBRUG ▪ NYHEDSMAIL

Næste LANDBRUG ▪ 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. 

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

Oktober (01.10.2012 - 31.10.2012)

Side 1 af 3

Information om fantastisk
gode månedstilbud, nye produkter,

vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.MÅNEDSTILBUD

Drænrør PP
Vi fører også et stort program
i drænbrønde og fittings.

Pris pr. meter
Nøgen, Ø 80 mm
Nøgen, Ø 100 mm
Nøgen, Ø 125 mm
Kokos, Ø 100 mm
Kokos, Ø 125 mm

Ordrer du
varer for mindst
10.000 kr. ekskl.

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

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

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

Anlægsrør, dobbeltvægget
PEHD kvalitet, længde 6.000 mm, fuldt- eller topslidsede.

Pris pr. meter
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400

Drænbrønd
Ø 315 mm,

højde 2000 mm
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Information om fantastisk
gode månedstilbud, nye produkter,

vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.MÅNEDSTILBUD
Kloakrør, SN 4
Med 1 stk. helstøbt muffe og fast/fix gummiring.

Ø 110 mm x 3.000 mm
Ø 110 mm x 2.000 mm

Fittings, SN 8
Med helstøbte muffer og fast/fix gummiringe.
Vælg mellem bøjning 15°, 30°, 45° og 87°.

Ø 110 mm
Frit valg

Find mange flere 
rør og fittings
på scan-plast.dk

Trykrør, PN 6
Med 1 stk. helstøbt muffe og 
gummiring samt beskyttelsesprop.
Anvendes til spildevand og gylle.

Ø 110 mm x 6.000 mm
Ø 160 mm x 6.000 mm

Tlf. 97 40 24 99

Letvægtsrør K2, SN 8
Med 1 stk. helstøbt muffe, korrugeret udvendig og glat indvendig.

Ø 160/142 mm x 3.000 mm
Ø 160/142 mm x 6.000 mm
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FOKUS PÅ
TANKE OG SILOER

Scan-Plast leverer tanke af høj kvalitet tilpasset kundens behov.
De er fremstillet i komposit og er både korrosions- og vejrbestandige. 

Side 3 af 3

Horisontal overjordisk tank

Scan-Plast producerer siloer i komposit, der ind- og udvendigt
har glatte, hygiejniske overflader. Siloerne er helstøbte og robuste.

Udendørs siloer Gastætte siloer Modulsiloer

Horisontal underjordisk tank Vertikal underjordisk tank

Læs mere om 
tanke og siloer
på scan-plast.dk
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