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- Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

LETVÆGTSRØR
PP letvægtsrør SN8 med muffe. Rørene er velegnede til 
overkørsler, afvanding og godkendt til spildevand.
Leveres i længder af 3000 mm. og 6000 mm. fra  
ID/DN 160/173 mm. til ID/DN 1000/1135 mm. 

MÅNEDENS PRIS!Super

6000 mm. inkl. tætningsringe

ID/DN 160/173 mm. 150 ,-
ID/DN 200/225 mm. 250 ,-
ID/DN 250/282 mm. 460 ,-
ID/DN 300/340 mm. 610 ,-

Modtagere af Scan-Plast nyhedsbrev har eksklusive fordele.Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder fra 01.12 - 31.12.2011.
Alle priser er excl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over kr. 5000 excl. moms.
Tilbudet er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsbrev. 

¨KOM SOVENDE TIL PENGE¨
Når du indgår en samhandelsaftale med Scan-Plast, 
handler du direkte hos producenten. 
Besparelser på mere end 20% i forhold til grossist priser 
bliver til rigtig mange penge i løbet af et år.

TRYK HER!



Lav vægt: 80 % lavere vægt end stålplader.
Flexibel: Tilretter sig efter underlaget.
Håndterbar: Kan flyttes med håndkraft og små 
maskiner.
Skridsikkerhed: Udført med skridsikker over-
flade.

DIMENSIONER

SP Køreplader med tung last på byggepladsen.

KØREPLADER
SP køreplader sikrer, at tunge køretøjer kan komme 
frem på løs og ufunderet terræn. Samtidigt beskytter 
pladerne terræn og belægning mod større trykskader.

SP køreplader er fremstillet i kompositmateriale, der 
sikrer en række unikke produktegenskaber:

Download brochure 
www.scan-plast.com
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Lav vægt: 80 % lavere vægt end stålplader.
Flexibel: Tilretter sig efter underlaget.
Håndterbar: Kan flyttes med håndkraft og små 
maskiner.
Skridsikkerhed: Udført med skridsikker overflade.

Skånsom: Pladen bøjer af hvorved punktering af 
dæk kan undgås.
Markedsføring: Kan leveres med navn, logo og 
logofarve for optimal markedsføring.
Sikkerhed: Pladens kontrastfarve til underlaget 
markerer tydeligt kørevejen.

DIMENSIONER
SP køreplader føres i flere størrelser 
og til forskellige belastninger.
Special køreplader kan også leveres.

      L x B          Tykkelse      Belastning    Vægt
     (mm)            (mm)    (kg)    (kg)

1000   x 1000 

1000   x 1000

2000 x 650

2000 x 650

2000 x 1300

2000 x 1300

4000 x 2000

4000 x 2000
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75.000
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SP Køreplader med tung last på byggepladsen.


