
Miljørigtig håndtering af regnvand

Regnvandstunnel



Regnvandstunneller klar for nedhejsning

▪ Kan inspiceres

▪ Kan renses 

▪ Ingen risiko for jordindfald

▪ Nem at etablere

▪ Kan dimensioneres til alle forhold

▪ Fremstillet i komposit

▪ Lang levetid

▪ Minimal vedligeholdelse



Tunnellen er nem at håndtere
grundet den lave vægt

Regnvandstunnellerne samles
ved sammenkobling

Rense- og inspektionsskakt
der kan forhøjes med forhøjerskakt

TIl venstre ses et modul med lukket endestykke og til højre ses et modul med åbent endestykke

Regnvandstunnellen anvendes til miljørigtig
afledning af regnvand, så det eksisterende 
kloaksystemet skånes.
Samtidig er regnvandet, der siver fra tunnellen
og ned gennem jorden, med til at sikre
grundvandsdannelsen.

Regnvandstunnellerne kan sammenkobles
til større anlæg.

Hvert enkelt modul kan inspiceres og renses ved 
behov.
Et sikkert system der er hurtigt og nemt at etablere.

Der skal altid tages højde for, at jorden, hvori
regnvandstunnellen skal etableres, har tilstrækkelig 
infiltrationsevne.

Udgravning Nedhejsning Tildækning

Effektiv afledning af regnvand
– ideel løsning til private, offentlige og industrielle områder



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.


