
Brønde

VA
NYT
D e c e m b e r  2 0 0 8

Rør/Fittings
Samletanke
Bundfældningstanke
Nedsivningsanlæg

Sandfangsbrønde
Pumpestationer
Overbygninger
Fedt-Udskillere

Olie-/Benzin Udskillere
Overfaldsbygværker
Råvandsbrønde
Glasfi ber-rør

Overdækninger
Coatninger
Inspektionsbrønde
Rendestensbrønde

Brøndgods 
Regnvandsanlæg
Mini-Renseanlæg
Drænrør

Ligegyldigt hvilken størrelse, diameter, højde, bredde eller andre specielle 
krav du måtte stille til din brøndløsning, er Scan- Plast leveringsdygtig. 
Vi har mange års erfaring både med traditionelle såvel som de utraditio-
nelle forhold hvortil der kræves helt anderledes specialløsninger for at opnå 
det optimale resultat. 
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Lige hvad du 
trænger til...

- fordi hvad der er sparet, er tjent !VA - fordi hvad der er sparet, er tjent !

SE  MÅNEDENS  TILBUD 
PÅ DE NÆSTE SIDER

Her op mod jul kan man altid godt bruge lidt mere, men de fl este må jo nok erkende at det er den daglige økonomiske 
adfærd i årets løb der betinger om der er godt med klejner i kassen.
En god økonomi er jo ikke bare afhængig af afsætning, hårdt arbejde og salg, men i høj grad også af et fornuftigt indkøb. 

Den økonomiske gevinst ved at handle hos Scan-Plast vil altid være synlig, ikke bare ved juletid, for vore vore priser er 
altid er blandt markedets laveste, måned for måned.

Scan-Plast sælger kun gennemprøvede produkter af højeste kvalitet, udviklet i tæt samarbejde med fagfolk og kunder.Vi 
fører en lang række specialprodukter, du ikke fi nder andre steder, ligesom du altid kan få løst dine specialopgaver hos os.

Når du handler hos Scan-Plast handler du direkte hos producenten og sparer derfor avancerne i fl ere handelsled og hvad 
der er sparet er som bekendt tjent.

Glædelig jul og godt nytår

Scan-Plast

Lige hvad du 
trænger til...

- specielt 
her op 
under jul



Scan-Plast er 
lagerførende 
med et bredt 
VA-program.

Scan-Plast kan 
levere produkter 
i special- mål og 
størrelser efter 
tilbud.

Scan-Plast har 
kun den bedste 
kvalitet og de
laveste priser.
(indkøb direkte 
fra producent)

.

.

.

VA D E C E M B E R  
T I L B U D Tilbud gælder 

kun i  december-
måned 2008
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VA D E C E M B E R
T I L B U D Tilbud gælder 

kun i  december
måned 2008

Alle priser er 
excl. moms og afgifter. 

Frit leveret på Fyn og Jylland.
Forbehold for trykfejl og 

udsolgte varer.

D E C E M B E R  
T I L B U D



Elkjærvej 100 . 7500 Holstebro . Tlf: 97 40 24 99
Fax: 97 40 52 68 . E-mail: mail@scan-plast.com

Styrke, elasticitet, 
holdbarhed...
Komposit materialer har en lang række unikke egenskaber, der er bredt anven-
delige, særdeles alsidige og spændende at arbejde med. 
Materialer med uendelige udviklingsmuligheder til brug i en uendelig række 
af praktiske formål overalt i en verden i udvikling.

Scan-Plast arbejder med at udvikle disse materialer udfra ideen om, at man 
gennem kreative og eksperimenterende processer kan forbedre materialernes 
egenskaber og til stadighed finde nye spændende anvendelsesmuligheder.

Scan-Plast udvikler og producerer kontinuerligt en lang række produkter, 
til vidt forskellige brancher og formål.
Vi er bla. helt på forkant med udviklingen, når det drejer sig om miljøforbed-
rende produkter, eksempelvis til transport, afledning, behandling og rensning 
af drikkevand og spildevand.

Vores udviklingsarbejde fører os vidt omkring og vore erfaringer med kompo-
sitmaterialer har gjort os til en attraktiv leverandør og samarbejdspartner.


