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MATERIALETEKNISKE EGENSKABER

UDSTYR
Rørbassinet kan monteres efter behov med:
• Adgangsskakte
• Inspektionsluger
• Tilslutninger
• Konsoller
• Opdriftsikring
• Pumper
• Vandbremser
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• Helstøbt
• Glatte overflader
• Top hygiejnisk
• Ingen korrosion
• Termisk isolation
• Vejrbestandig

• Kemisk resistens
• Lang levetid
• Lav vægt
• Stor styrke (ca. 15 gange stærkere end PP & PE)
• Kan bearbejdes på stedet
• Lav friktion

Scan-Plast’s montørhold sammenlaminerer Rørbassinelementer på etablerings-
stedet, således at konstruktionen opnår optimal tæthed og styrke.

RØRBASSIN
Scan-plast Rørbassiner til etablering af Forsinkelsesbassiner, Sparebassiner, 
Regnvandsmagasiner, Slambassiner, o.lign.

Leveres i diameter fra 600 mm. til 8500 mm.
Længder og udformning efter behov.
Rørbassiner kan klare belastning fra såvel grundvand til terræn samt tung trafik.

SP Rørbassin er fremstillet i kompositmaterialer (GAP), hvilket giver en række 
fordele som:

Download brochure 
www.scan-plast.com
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SAMMENLIGNENDE EGENSKABER

DIMENSIONER
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SP Køreplader med tung lanst på byggepladsen.

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.

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

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.

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

4000 x 2000 

2000 x 1300

2000 x 650

200

65

35

18

9
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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:
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Bund med pallerier

Bunden er monteret med 
pallerier for let manøvering med 
maskine.

Stabling af container

Containeren kan stables. 
Lågets profiler passer til bun-
dens pallerier og sikrer en stabil 
stabling.

BYGGEPLADS CONTAINER
• Brugervenlig

• Stor volumen

• Kan stables

• Regntæt låg

Byggeplads Containeren kan med sin rumme-
lige størrelse, lave vægt og brugervenlighed 
anvendes til mangeartede opgaver. Opbeva-
ring af affald, oplagering af materialer, trans-
port af værktøj og redskaber m.m.

1120 mm.

1650 mm.
1650 mm.

Volumen 2,3 m3.
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• Stor lysindfald

• Stærk og robust

• Fald til afløb

• Rengøringsvenlig

• Nem montering/Lav vægt

• Fremstillet i komposit

Scan-Plast lyskasser giver lys og ventilation til 
kælderrum og flugtvej derfra.
Lyskassen fremtræder indvendigt med glatte, 
lyse sider med fald mod afløb.

Leveres som standard med rist med maske 
størrelse 33 x 33 mm., bundafløb og montage- 
flanger.

LYSKASSER
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Scan-Plast har Danmarks største udvalg af ud-
skillere fra de mindste til de største. Vi har ingen 
øvre grænser. 
Vi hjælper gerne med  dimensionering.

UDSKILLERE

Vi er leveringsdygtige i både fedt-, gibs, 
olie- og koalescens-udskillere.

• Olieudskillere kan også leveres 
som by-pass løsninger.

• Fedtudskilleren kan leveres med 
integreret slamfang.

Scan-Plast levere også tilbehør som 
rør, fittings, prøveudtagningsbrønde, 
alarmer, niveaufølere, flydelukke og 
slam- eller sandfangsbrønde.

Husk

Flere typer af udskillere

SPILDEVANDSRENSNING

Kontakt vores salgsafdeling for et uforpligtende 
tilbud.
Alle vores udskillere er monteret med opdrift-
sikringsfod.
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PUMPESTATIONER

Pumpestationsoverbygninger

SPILDEVANDSRENSNING

Stort program af præfabrikerede pumpe-
stationer til spildevand.
Størrelser fra 400-4500 mm. i diameter.
Leveres komplet med grinderpumpeven-

tiler og udstyr til hurtig og let etablering af 
pumpestation.
Grinderør og koblingsfod gør at pumpen 
ubesværet kan hejses op og ned.
Pumpestationen er sikret mod opdrift.
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SPILDEVANDSPRODUKTER

Bygningerne er fremstillet i en kombination af 
traditionel tømmerbygning og med anvendelse af 
moderne kompositmaterial.



KOMPOSIT
Komposit kommer af ordet komponere. 
Kompositmaterialer opstår når to eller flere stoffer 
kombineres (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes 
et nyt materiale med specielle, tilsigtede og overlegne 
egenskaber, som styrke, flexibilitet og holdbarhed. Matrix

Armering

Matrix
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TEMA

SPECIALBRØNDE & TANKE
Scan-Plast har gennem flere års erfaring indenfor 
arbejde med komposit, udviklet sig til en kompetent 
samarbejdspartner og kan levere brønde og tanke af 
høj kvalitet tilpasset den enkelte kundes behov.
Tankene og brøndene er fremstillet i komposit 
(GAP) hvilket giver en række fordele som: 
korrosionsbestandig, kemisk resistent, 
glatteflader rengøringsvenlig og lang levetid.

Brønde kan leveres som: 

• Installationsbrønd
• Needstigningsbrønd
• Drejebrønd
• Målerbrønd

• Flexbrønd
• Råvandsbrønd
• Sandfangsbrønd
• Ventilbrønd



STANDARDTANKE

Matrix

Armering

Matrix
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TEMA

STORT TANKPROGRAM
Scan-Plast producerer et stort tankprogram, der 
dækker stort set ethvert behov.

Fra de mindste til de største tanke, såvel 
underjordiske som overjordiske og med 
udformning og udstyr efter behov.

Tanke kan leveres som:

• Flexbrønd
• Råvandsbrønd
• Sandfangsbrønd
• Ventilbrønd

• Samletanke
• Lagertanke
• Saltlagetanke
• Kemikalietanke

• Processtanke
• Scrubbere
• Fortanke
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og leveret i gar -kan vi desværre ikke endnu...
Scan-Plast kan som VA-leverandør tilbyde dig 3 supertilbud:

Benyt dig af de efterfølgende forårstilbud på de næste 5 sider.

Ved at tegne en samhandelsaftale får du en hel række fordele.     
Ring og hør nærmere.

Projekttilbud

Samhandelsaftale

Forarstilbud

Vores brede sortiment indenfor VA gør os til en komplet samarbejdspartner. Vi 
regner dig en konkurrencedygtig projektpris til en given opgave eller licitation og 
du vil stå stærkere over for dine konkurrenter.        
Vi er som producent i stand til at levere udenom de fordyrende mellemled.

Kontakt vores beregnerteam:  Jon 52133265
     Anni 52133266

Vores rør er Nordic Poly Mark certificerede.
Nordic Poly Mark er den fælles nordiske 
certificering af plastrørsystemer.
Certificeringen kontrollerer og sikrer en 
løbende meget høj og ensartet kvalitet.

Scan-Plast sælger kvalitetsprodukter

Tilbud 2

Tilbud 3 

Tilbud 1 

Gratis   10 %

SAMHANDELS RABATTER
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JAFO/Maxiflex
Afløbsskål i PP med indstøbningsflange 
og flexibel højderegulerbar overdel. Med 
2 sideindløb 40 mm. rørmuffe og 2 stk. 
sideindløb for 32 mm. rørmuffe. Komplet          
m/flextop, tragt syrefast rustfri rist/ramme.

JAFO
Maxiflex 

S- Vandlas Ø110Fodbøjning P- Vandlas Ø110

VA-Godkendt

JAFO/Maxiflex vandlas
Hvid PP. Ny model m/3-dbl. læbetætning. 
Trækfast skjult greb til rengøring. Stor 
selvrensningsevne.

Unidrain Gulvafløb Stilrent
Design

Ring for tilbud 

Kr.  225,- Kr.  325,-

Kr.  85,-Kr.  60,- Kr.  75,-

Projekttilbud

Samhandelsaftale

Forarstilbud

FORARSTILBUD

VANDLÅSE & GULVAFLØB VA-Godkendt



GAP-Sandfangsbrønd
Ø 315-110 mm. med vandlås. 
Sandfang 35 ltr. eller 70 ltr. 
Pr. stk KUN Kr. 600,00

SANDFANGSBRØND

Helstøbt brønd
• Total tæthed
• Glatte og lyse overflader
• Nemmere oprensning

Stærk komposit
• Fremstillet I komposit, der er ca. 15 gange 

stærkere end PVC og PP

Plan bund med opdriftssikringsfod
• Stærk og slagfast
• Nemmere etablering

Ny konstruktion
• Større volumen i bund, sikrer bedre 

funktion med opsamling og tilbagehold 
af sand

Sandfang
• 35 liter eller 70 liter

TAGNEDLØBSBRØND

Incl. dæksel
Ø200/110 mm. med vandlås.

Kr. 550,00
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FORARSTILBUD

Som Sandfangsbrønden fremstillet i kompo-
sit (GAP) og med slagfast bund.

Lav vægt og nem og hurtig etablering.



Komplet drænpumpebrønd
Ekskl. dæksel
Ø600/315 pumpebrønd
Højde: 865 mm., Volumen: 200 ltr.

Pr. sæt KUN

Kr. 3000,00

KOMPLET PUMPEBRØND

Ø315 mm.,  -    1250 mm     

PVC   6000 mm     

Kr.  300 ,-

Kr.  1500 ,-

KORRUGERET OPFØRINGSRØR

GAP DÆKSLER
(Lugttæt)
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FORARSTILBUD

Inkl. brønd, pumpedel, kontraventil og 
anboringsmanchette.



1800 ltr.   

Kr. 3.700,-

1100 ltr.   

Kr. 2,400,-

3000 ltr.  

Kr. 5.900,-

350 ltr.  

Kr. 860,-

200 ltr.  

Kr. 600,-

PVC Ekspansionsmuffe Ø110/94

Kr. 99,-

PVC Krympemuffe Ø110/165

Kr. 133,-
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FASKINETANKE

HL MUFFER

FORARSTILBUD

PVC krympemuffe og ekspansionsmuffe 
laver en perfekt samling mellem PVC og PP 
rør og en anden type rør.

Ideel løsning til nedsivning af regnvand. 

Du spare geotextil, sandfang og arbejdstid.
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PVC KLOAKRØR
Ø 110 mm.

30 stk. Bøjninger 15°
30 stk. Bøjninger 30°
30 stk. Bøjninger 45°
25 stk. Bøjninger 88° 
20 stk. Grenrør 45°
30 stk. Dobbeltmuffe
30 stk. Skydemuffe    

Kr. 2750,-
PP FITTINGS SORTIMENT 
Ø 110 mm.

Ved køb af 3 paller Ø110 kloakrør 
eller fittings

3 meter  Kr. 61,-
2 meter  Kr. 48,-
1 meter Kr. 29,-
0,5 meter Kr. 23,-

 2 % extra 

SP FAV Ø110 INSITU
EDPM GUMMI

GLIDEMIDDEL
1 ltr.

2 flasker  

Kr. 100,-

 

Kr. 70,-



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

Har du endnu ikke fået 
din VA-kalender 2011 sender vi den med din næste levering!

KALENDER 201 1 ?

Tilmeld dig ogsa “Nyhedsbrev ” pa
www.scan-plast.com

og modtag nyheder og tilbud som en af de forste!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Tilbud gælder fra 1/4 - 31/6 2011.
Alle priser er excl. moms og afgifter. 
Frit leveret på Fyn og Jylland. 
Rettighed til fotos.


