
01.05.2012  -  31.05.2012

Modtagere af Scan-Plast nyhedsbrev har eksklusive fordele.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder fra 01.05 - 31.05.2012.
Alle priser er excl. moms. 
Frit leveret på Fyn og Jylland ved ordresum over kr. 5000 excl. moms.
Tilbudet er kun gældende for modtagere af Scan-Plast nyhedsbrev. 

- Køb direkte hos producenten og tjen procenten!

Letvægt
Med en vægt på kun 8 kg (Ø 600 mm) er Scan-Plast 
letvægtsdæksel arbejdsmiljøvenligt.

Lugttæt og støjsvag
En gummitætningsring sikrer mod lugtudtrængning 
mellem dæksel og karm samt mod støjgener ved trafik 
henover dækslet.

Isolering
Den høje isolering af dækslet holder på procestemperatu-
rer, biologiske processer og sikrer installationer mod frost.

Skridsikker
Det skridsikre mønster på dækslets overflade yder god 
sikkerhed mod fald.

NYHED

Scan-Plast præsenterer det nye
Letvægtsdæksel på E&H messen

Sikkerhed
De nedsænkede løftetaps yder en stor sikkerhed mod 
uønsket afløftning af dækslet (børnesikring).

Montagevenlig
Den kompakte karm kan etableres direkte i funderings-
materialer som stabilgrus og sand. Således er en beton-
ring under karm ikke nødvendig.

Stort udvalg
Der fås både runde og firkantede dæksler, i størrelser fra 
315 til 800 mm og i styrkeklassen 2,5 til 40 ton. 

750,-Pr. stk.

»  Mød os på stand nr. 0216
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Hos Scan-Plast kan vi altid tilbyde
et stort udvalg af Rør & Fittings

TILBUD

Kloakrør PVC SN4
Ø 110 x 1000 mm 27,- DKK
Ø 110 x 2000 mm 46,- DKK
Ø 110 x 3000 mm 59,- DKK

Fittings - Sortiment
– 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    

1750,- DKK

2750,- DKK

Entreprenørpumpe  220 volt
–Tsurumi HS 2.4S 
Den suveræne entreprenørpumpe, når der skal pumpes 
vand med stort indhold af sand, mudder og slam.


