
Til tyverisikker og systematisk opbevaring af materiel

Materielcontainer



▪ Belysning

▪ Gaffellommer

▪ Reoler

▪ Ophængskroge

▪ Isolering (100 mm)

▪ Automatik

▪ El-tilslutning

▪ El-udtag

Containeren set indefra med el-skab, stikkontakt, reoler og ophængskroge De indvendige flader er glatte og helstøbte



Markant reklame der sælger Gaffellommer for nem flytning Systematik og orden på byggepladsen

2650 mm
2750 mm

2300 mm 2350 mm

Scan-Plast materielcontainer sikrer system og 
orden på byggepladsen og tyveri- og frostsikrer 
værktøjer og materialer.

Materielcontaineren kan rationelt udstyres forud 
for byggestart og giver professionel reklame.

Reklame
Materielcontaineren kan leveres i farver
og med reklame påmalet efter ønske.
Opsigtsvækkende reklame, der sælger
og betaler investeringen hurtigt tilbage.

Isolering
Isoleret med 100 mm mineraluld.

Materielcontaineren er fremstillet i komposit.
Den leveres med en lang række installationer,
f.eks. gaffellommer, el-tilslutning og -udtag,
el-skab og belysning. Som udstyr kan tilkøbes 
reoler, ophængskroge, varmerørsovn, løfteøjer
og reklame påmalet.

Dimensioner
Længde 2350 mm, bredde 2300 mm,
højde for 2750 mm og højde bag 2650 mm.
Materielcontaineren vejer 850 kg.

Materielcontainer
– sikker opbevaring og opsigtsvækkende reklame



Scan-Plast
Elkjærvej 100
7500 Holstebro
Danmark

Tlf. +45 97 40 24 99
Fax +45 97 40 52 68

mail@scan-plast.com
scan-plast.dk
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Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført
produkter fremstillet i kompositmaterialer, og vi leverer til en lang række 
brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt kompositmaterialernes 
unikke egenskaber, sikrer innovative og fordelagtige produkter, således 
at vi, til hver en tid, kan være vores kunder en attraktiv leverandør og 
kompetent samarbejdspartner.

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

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.
Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med
specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materialer
som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis fly, tog,
skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer. 

Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forarbejdning.


