
Naturgenopretning

VA
NYT
O k t o 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

Scan-Plast har ved fl ere lejligheder indgået i samarbejde med Skov- og Natursty-
relsen om naturgenopretningsprojekter og reetablering af naturområder med de 
nødvendige faciliteter til glæde for offentligheden.

Vi har bla. stået for totalleverancer af toiletbygninger og infoterier og i visse tilfælde 
også med kioskfaciliteter.

Konstruktionsmaterialerne er i stort omfang komposit, der sikrer et meget drifts -og 
vedligeholdelsesvenligt miljø samt særdeles holdbare bygningskonstruktioner.
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Drænrør og Fittings

Scan-Plast fører et stort program i drænrør med tilhørende fi ttings, brønde og dæksler.

Fremstillet i PP, af den bedste kvalitet til fremstilling af drænrør, der sikrer fl exibilitet og 
meget høj mekanisk styrke. 

Ny Insitu
- Elastisk, nem og 
  hurtig at installere.
- EPDM gummikvalitet
- Effektiv stop.
- Attraktive priser.
 

Manchet 
SP FAV

NYHED

Nøgne, GeotextilKokus 
Fibre
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Drænrør dobbeltvægget
PEHD-Kvalitet der giver høj 
styrke, fl eksibilitet og lav 
vægt.
Leveres som fuldslidsede el-
ler topslidsede (85% lukket). 

Korrugeret udvendig for øget 
styrke og glat indvendig for 
problemløst vandfl ow.

Stort tilhørende 
program i fi ttings.

Nøgne, GeotextilKokus 
Fibre

Pumper fra A til Å
Stort program af pumper, 

ventiler, trykrørsystemer mv. 
til alle typer opgaver.

Spildevandspumper, drænpumper, entreprenørpumper, 
gyllepumper, borerørspumper, 

doseringspumper, lænsepumper, procespumper
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Olie- og koalescens-udskillere
Udskillere, hvad enten der er tale om olie, 
koalescens, fedt eller gips udskillere 
og uanset om der er tale om den mindste 
eller den største, så dækker vores udskil-
ler-program det hele.

Koalescens-udskillere er konstrueret 
med et ophejsfi lter, der sikrer hurtigt 
og nemt tilsyn og udskiftning af fi ltre. 

Opdriftssikringsfod

Stort tilhørende program af automatiske fl ydelukkere, 
alarmer, prøveudtagningsbrønde og dæksler.

Olie- og koalescens-udskillere
Udskillere, hvad enten der er tale om olie, 
koalescens, fedt eller gips udskillere
og uanset om der er tale om den mindste 
eller den største, så dækker vores udskil-

Koalescens-udskillere er konstrueret 

og nemt tilsyn og udskiftning af fi ltre. 

Opdriftssikringsfod

Stort tilhørende program af automatiske fl ydelukkere, 
alarmer, prøveudtagningsbrønde og dæksler.



Du kan tjene 
penge 
på andet end 
hårdt arbejde...

- ta´ telefonen f.eks.
og spar op til 25% 

- det betaler sig 
nemli´ at 
handle direkte 
med producenten

og spar op til 25% 

- det betaler sig 

med producentenmed producentenmed producenten
Når du handler hos Scan-Plast handler du direkte hos producenten 
og sparer derfor avancerne i fl ere handelsled. 
Derfor er du altid sikker på, at priserne er blandt markedets laveste, og hvad der 
er sparet er som bekendt tjent.
Scan-Plast sælger 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.

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

SE  MÅNEDENS  TILBUD 
PÅ DE NÆSTE SIDER

Opdriftssikringsfod
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Drænrør - dobbeltvægget
PEHD Kvalitet . Længde 6000 mm.
Fuldslidsede og topslidsede. 

Ved køb af minimum 1 palle 
Pris pr. meter 

150
200
250
300
350
400

   Kr.
  19,75
  37,50
  51,75
  69,25
  89,25
136,75

DN
DN
DN
DN
DN
DN

Scan-Plast´s brede program af Pumpe 
Sumpe, giver mange muligheder for på 
en nem måde at løse opgaver som 
dræn- og spildevands pumpestationer, 
faskiner med sandfang og nedsivning, 
opsamlingstanke mm. 
Stort tilhørende pumpeprogram 
med ventiler og alarmer.

Pumpe sumpe
GAP Kvalitet. 
Skaktforhøjelse kan foretages med 
Ø 315 mm korrugeret opføringsrør 
Ø 425 mm korrugeret opføringsrør
Ø 580 mm GAP opføringsrør

SPS   600      600 mm.    200 ltr.    Kr.  1250,-
SPS   800      800   -        350 ltr.    Kr.  1775,-
SPS 1000    1000   -        750 ltr.    Kr.  2975,-
SPS 1250    1250   -      1500 ltr.    Kr.  5325,-

DIAMETER                           VOLUMEN PRIS
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VA O K T O B E R  
T I L B U D Tilbud gælder 

kun i  oktober
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Alle priser er excl. moms 
og afgifter. Frit leveret på 
Fyn og Jylland.
Forbehold for trykfejl 
og udsolgte varer.

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)

.

.

.

O K T O B E R  
T I L B U D

PP Kvalitet
Dia.

65
80

100
125
160
200

Kr./m
6,75
8,25

10,75
17,75
31,50
49,75

Drænbrønde i standard diameter 
315 mm og 425 mm med 
tilhørende dækselprogram.

Fremstillet i det utroligt stærke 
komposit materiale GAP.

Med 4 stk indløbsstutser. 

Pris pr. stk 
uanset indløbs-
dimension.

Dia. 315 mm   

kr. 525,-
Dia. 425 mm   

kr. 825,-

Drænbrønde i standard diameter 

Fremstillet i det utroligt stærke 

kr. 525,-

kr. 825,-

Drænrør - nøgne 

PEHD Kvalitet . Længde 6000 mm.
Fuldslidsede og topslidsede. 

Ved køb af minimum 1 palle 
Pris pr. meter 

Drænbrønde

Stort tilhørende program i fi ttings

Ved køb af minimum 
100 meter.



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.


