
Praktisks un plaši pielietojams 

Būvlaukuma konteiners



Pamatne pielāgota celšanai ar dakšu iekrāvēju
Konteinera pamatne ir pielāgota celšanai ar dakšu iekrāvēju, kas 
nodrošina ātru un drošu konteinera pārvietošanu

Konteineru novietošana stāvos 
Konteinerus var novietot vienu uz otra. Vāks ir izgatavots atbilstoši 
konteinera pamatnes reljefam, kas nodrošina stabilu konteineru novietošanu 
vairākos stāvos

▪ Augsta izturība

▪ Neliels svars

▪ Noturība pret koroziju

▪ Viegli pārvietot

▪ Ērti lietot 

▪ Liela ietilpība

▪ Iespējams novietot vienu    
     uz otra

▪ Ūdensnecaurlaidīgs vāks

Konteiners izgatavots pasūtītāja izvēlētajā krāsā



1650 mm
1650 mm

1120 mm

Būvlaukuma konteiners
Pateicoties ietilpīgam izmēram, nelielam svaram un 
ērtai lietošanai, būvlaukuma konteineram ir plašs 
pielietojums, piemēram, atkritumu uzglabāšana un 
šķirošana, uzglabājamo materiālu pasargāšana no 
mitruma, instrumentu un aprīkojuma pārvadāšana, 
tostarp arī materiālu sistematizēšana būvlaukumos. 
Konteinera tilpums ir 2,3 m3.

Būvlaukuma konteiners ir izgatavots no 
kompozītmateriāla, kas to nodrošina ar tādām 
unikālām īpašībām kā noturību pret koroziju un 
ķīmisku iedarbību, vieglu svaru, ietilpību un ilgu 
kalpošanas laiku.

Iespējama reklāmas izvietošana uz konteinera pēc 
individuāla pasūtījuma.

Praktisks risinājums – 
izturīgs, stabils un ērti lietojams
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Scan-Plast
Scan-Plast jau daudzus gadus izstrādā, ražo un realizē tirgū kompozīt-
materiālu produktus, kas paredzēti plašam pielietojumam un 
visdažādākajām uzņēmējdarbības nozarēm.

Gadu gaitā uzkrātā pieredze un iegūtās zināšanas, apvienojumā ar 
kompozītmateriālu unikālajām īpašībām, nodrošina uzņēmuma 
piedāvājuma klāstu ar inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, 
veidojot Scan-Plast par pievilcīgu piegādātāju un kompetentu 
sadarbības partneri.

Scan-Plast devīze SPĒKS – ELASTĪBA – IZTURĪBA ir attiecināma kā uz 
produktiem, tā arī uz uzņēmuma kultūru.

Kompozīts
Vārds „kompozīts” ir cēlies no latīņu vārda „componere”. 
Kompozītmateriāli tiek veidoti fiziskā (ne ķīmiskā) ceļā sasaistot divus 
vai vairākus izejmateriālus. Sasaistes ceļā jaunradītajam materiālam ir 
īpašas, pat izcilas īpašības - tādas kā spēks, elastība un izturība.

Kombinējot izejmateriālus (matrice, armējums, cietinātājs, piedevas) 

un to tehniskās īpašības, īpašā ražošanas procesā, ievērojot noteiktus 
ražošanas apstākļus, tiek palielināta izejmateriālu funkcionalitāte un 
to lietderīgās īpašības, kas tiek pārnestas un uzlabotas jaunradītajā 
kompozītmateriālā.

Daudzās jomās kompozītmateriāli ir aizstājuši tādus tradicionālus 
materiālus kā tērauds, koks un betons. Mūsdienās lidmašīnas, vilcieni, 
kuģi un tvertnes galvenokārt tiek ražoti no kompozītmateriāliem.
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