
VVS ▪ NYHEDSMAIL

Næste VVS ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. august 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for juni (01.06.2012 - 30.06.2012).
Alle priser er ekskl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5000 kr. ekskl. moms.
Tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail. 

Juni (01.06.2012 - 30.06.2012)

NYT! Ny målerbrønd i VVS ▪ NYHEDSMAIL til august!

Scan-Plast introducerer en
nyudviklet målerbrønd
i uge 31.
Målerbrønden kan bl.a.
højdejusteres og leveres
med såvel rundt som
firkantet dæksel!

Den kendte fordelerkasse til jordvarmeanlæg fra
Scan-Plast leveres fra uge 26 med et dæksel,
der har skridsikkert mønster.

Under »Månedstilbud«, se side 2, sælger vi
restlageret af den ældre version fordelerkasse
til en meget fordelagtig pris!

NYT!

Information om fantastisk gode månedstilbud, nye produkter, vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.

Side 1 af 3

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!



FOKUS PÅ
JORDVARMEANLÆG

Juni (01.06.2012 - 30.06.2012)

Scan-Plast fordelerkasse
Dækslet er ikke
med skridsikkert
mønster!

Information om fantastisk gode månedstilbud, nye produkter, vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.

MÅNEDS

TILBUD

1.000,-Forhøjerramme
Ring og spørg til prisen!

Scan-Plast
Manifold i rustfrit stål
2” x 1” til 3 kredse . . . . . . . 700 kr.
2” x 1” til 4 kredse . . . . . . . 800 kr.
2” x 1” til 5 kredse . . . . . . . 900 kr.

Næste VVS ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. august 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for juni (01.06.2012 - 30.06.2012).
Alle priser er ekskl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5000 kr. ekskl. moms.
Tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail. 

Side 2 af 3

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!



FOKUS PÅ
JORDVARMEANLÆG

Juni (01.06.2012 - 30.06.2012)

Information om fantastisk gode månedstilbud, nye produkter, vejledninger, godkendelser og messeaktiviteter.

PE trykrør
PEHD
SDR 17
PN 8

5,75,-
pr. meter

Samlemuffe Reduktion Vinkel Tee-stykke

Tryksamlefittings
Frit valg, Ø 40 mm . . . . . . . . . .30 kr.
Frit valg, Ø 50 mm . . . . . . . . . .45 kr.

MÅNEDSTILBUD

Næste VVS ▪ NYHEDSMAIL sendes 1. august 2012.

Modtagere af Scan-Plast nyhedsmail har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder for juni (01.06.2012 - 30.06.2012).
Alle priser er ekskl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over 5000 kr. ekskl. moms.
Tilbud er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsmail. 

Side 3 af 3

Køb direkte hos producenten og tjen procenten!


