
Camping hytte 
Funkis

– med 2 soverum, køkken/alrum 
og toiletrum med bad 

Byggeri



Scan-Plast camping hytte i funkisstil og komplet med 
installationer, funktionelt møblement og fem sovepladser.

Færdigproduceret fra fabrik i en unik og helstøbt konstruktion af   
konventionelle og fiberarmeret kompositmaterialer.

Konstruktionen har nogle enestående fordele som stor styrke 
og stivhed, tæthed mod fugtindtrængning og varmetab, 
korrosionsbestandigt, hygiejne, drift venlighed, lang levetid og 
minimal vedligeholdelse.

Campinghytten kan opstilles på en sandpude eller 
punktfundament. Efter opstilling tilsluttes el, vand og afløb, 
hvorefter hytten er klar til ibrugtagning.

Som udstyr kan f.eks. leveres indgangs-terrasse, udemøbler, 
plantekummer, sedum beplantning til tag m.m.

Camping hytte Funkis
– med 2 soverum, køkken/alrum 
og toiletrum med bad  

BYGGERI  /  CAMPINGHYTTE TYPE FUNKIS 

Soverum med dobbeltseng, skabe og skrivebord.

Køkken/alrum med spiseplads/soveplads.

Tværsnit af camping hytte Funkis

SOVERUM
Med dobbeltseng, natborde, 
skabe og skrivebord.

KØKKEN/ALRUM
Køkken/alrum med to kogeplader og vask. 
Med spiseplads og ekstra soveplads.

KØJERUM
Køjerum med to køjer, 
sengehest og skabe.

TOILET/BAD
Med brus, håndvask og skab.



Fordele ved  Scan-Plast 
camping hytte Funkis

 Glatte indvendige og helstøbte overflader, der  
sikrer tæthed, også mellem vægge, loft og gulv,  
så vandindtrængning i konstruktionen undgås.

 Nem at rengøre, ingen skulte flader under møbler  
eller over skabe. 

 Udvendige overflader kan højtryksspules.

 Bygningen kan leveres med forskellige 
facadebeklædninger og RAL-farver. 

 Naturligt isolerende og tætte egenskaber.

 Produceret delvis i fiberarmeret kompositmateriale,  
der ikke kan ruste eller nedbrydes ved kemisk tærring.

 Lang levetid og modstandsdygtig overfor klimatiske 
påvirkninger.

 Stor styrke og holdbarhed.

 Minimal vedligeholdelse ind- og udvendig.

BYGGERI  /  CAMPINGHYTTE TYPE FUNKIS 

Soverum med dobbeltseng, skabe og skrivebord.

Indgangsparti.

PLANTEGNING

 0  1  . Bruseniche.
 02. Toilet med toiletpapirholder.
 03. Toiletskab med vandvarmer og håndvask,  

armatur, spejl og lysarmatur.
 04. Radiator, 500 W.
 05. El-ventilation.
 06. Sengelamper.
 07. Køjeseng med 80x200 cm madrasser, stige  

og aftageligt gitter.
 08. Klædeskab med 2 låger.
 09. LED Lysarmatur i loft.
   1  0. Stol/taburet.
   1    1  . Radiator, 500 W.
   1  2. Termovindue 80x80 cm.
   1  3. Køkken/alrum med vask, armatur, underskab  

med affaldskurv, køleskab, 3 skuffer, 3 overskabe, 
emhætte med lys og kogeplade med 2 blus.

   1  4. Udluftning fra emhætte og el-tavle i overskab.
   1  5. Sidde-/sovebriks og siddemøbel med hynder og ryglæn.
   1  6. Spisebord.
   1  7. LED Pendel.
   1  8. Stol/taburet.
   1  9. LED Lysarmatur i loft.
 20. Skab med 2 låger.
 2  1  . 2 x 1000 W radiatorer.
 22. Indgangsparit med dør.
 23. LED lysarmatur over indgangsdør.
 24. Terrasse med tag og afløb (tilvalg).
 25. Sengelamper.
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OBS. Tegning må på ingen måde gengives uden vores skriftlige accept. Alle rettigheder forbeholdes af Scan-Plast.

 26. Dobbeltseng med 2 stk. 80x200 cm madrasser.
 27. LED Lysarmatur i loft.
 28. 2 klædeskabe med 2 låger.
 29. Bordflade mellem klædeskab kan løftes af for at give plads til babyseng.
 30. Termovindue 80x80 cm.
 3  1  . Stol/taburet.
 32. TV på drejebeslag (tilvalg).



Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført 
produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi leverer 
til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordel agtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fl eksibilitet – holdbarhed, hvilket er 
gældende såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Byggebranchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fi berarmerede komposit-
materialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, termisk 
og elektrisk isolation, lav vægt, vejrbestandighed, lang levetid, 
minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige anvendelses-
fordele i Byggebranchen.

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.  
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale  -
tekniske  egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye 
bæredygtige produkter og løsninger, der er nød vendige for en 
bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller fl ere sto� er kombineres 
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  med 
specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
sto� ernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af sto� erne 
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions processer 
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materi-
aler  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis  fl y, 
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 

|        Elkjærvej 100        |        7500 Holstebro       |       +45 9740 2499        |       CVR 1829 8341        |       mail@scan-plast.com        |       www.scan-plast.dk  

15
.11.20

19


