
VAND & DESIGN 
Plastsvejsning og skræddersyede specialløsninger 

“Modtaget. 
Den fixer vi!”



“Ja dav. Jeg vil godt bestille 
en 2.400 mm PE-plastbrønd 

med svejst opdriftsikret 
dobbeltbund. Og den må godt 

ha’ en 315 mm PE-indløbsstuds, 
DN300 afspærringsventil og 

355 mm pumpesump.”
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“Modtaget. 
Den fixer vi!”

NYHED: NU SVEJSER VI OGSÅ I PLAST 
OG BYGGER SPECIALLØSNINGER PÅ 
VORES EGET VÆRKSTED ...

“Modtaget. 
Den fixer vi!”
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VIDEN
KVALITET
SAMARBEJDE

ScanPipe er Danmarks største VA-specialist inden for plastrørsystemer 
og fittings til anlægs- og entreprenørbranchen.

Vores fundament har altid været viden. Vi ved ganske enkelt, hvad vi taler om, når det gælder 

VA-løsninger, og vi forstår at omsætte vores viden til konkrete løsninger, der virker. Vi har 

fokus på fleksibilitet og kvalitet i alle projekter, og vi sætter pris på at samarbejde tæt med 

vores kunder.

ScanPipe Vand & Design 
– når standardløsninger ikke rækker

Med etableringen af vores nye vand- og designafdeling løser vi nu også ganske særlige 

behov hos entreprenører, industrier og forsyningsselskaber.  

I komplekse projekter er standardløsninger ikke altid tilstrækkelige. Her tilbyder vi nu 

skræddersyede totalløsninger, som omfatter såvel rådgivning og projektledelse – fra første 

skitse til færdig installation og efterfølgende support.

Hvad tilbyder ScanPipe Vand & Design?

– Udvikling af specialløsninger på eget værksted

– Udførelse af plastsvejseopgaver på værkstedet eller on-site
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Med vores nye Vand- og Designafdeling er vi den oplagte  
samarbejdspartner for entreprenører, industrier og forsynings- 
selskaber inden for varme, vand og spildevand.

– Totalleverance og samlet logistisk løsning

– Komplet tillbud med alle komponenter, specialemner og plastsvejseservice

– Knowhow, teknisk support og projektledelse

– Høj kvalitet og service

– Konkurrencedygtige priser

Én kontaktperson gennem hele projektet 

For at lette din hverdag og sikre en høj effektivitet, tilbyder vi personlig service med én 

fast kontaktperson gennem hele processen.

Vores medarbejdere i Vand- og Designafdelingen har stor erfaring med planlægning 

og styring af komplekse projekter. Gennem en tæt dialog sikrer vi, at projektet forløber  

gnidningsfrit, og at deadlines og aftalte specifikationer overholdes.

ONE-
STOP-
SHOP
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PLASTSVEJSNING

Vores erfarne svejseteam udfører 
alle former for plastsvejsning 
– både on-site og på vores eget 
svejseværksted. 
 

Certificerede fagfolk og 
den nyeste teknologi

Alle vores montører er certificerede 

plastsvejsere, som har gennemgået 

kursus i DDS (Dokumenteret Drikke- 

vandssikkerhed), og vi arbejder 

udelukkende med branchens nyeste 

udstyr. Det er din garanti for højest 

mulige kvalitet i alle løsninger.

Vi tilbyder:

– Svejsning i plast, PE, PP, PVDF, rør og plader

– Stuk-, muffe-, elektro- og ekstrudersvejsning

– Tilpasning af komponenter, mekaniske dele og styringer

– Udkørende plastsvejseteam

– On-site svejseservice på trykledninger op til 1.600 mm og afløbsledninger  

 op til 3.500 mm



SPECIAL- 
LØSNINGER

På vores nyindrettede værksted designer og udvikler vi mange typer 
af skræddersyede specialløsninger:

–  Brønde, teknikbrønde, tanke, kar og fittings

– Regn- og spildevandstanke

– Ventilationssystemer

– Tryksatte drikke-og spildevandsledninger

– Store afløbsrør og bassinledninger

– Anlæg til industrien

– Industrirør og specialsvejsede emner
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STORE TANKE

SPECIALFITTINGS

SPECIALBRØNDE

Har du en særlig udfordring?

Alle problemer kan løses. Vi arbejder med alle tænkelige projekter inden for vores 

område, og vi er altid åbne for en dialiog omkring udfordringer og løsninger.
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Når størrelsen betyder noget ... 

På vores CNC-styrede maskiner kan vi  forarbejde trykrørsemner på 16-1.000 mm 

samt større dimensioner op til 2.000 mm fra vores  underleverandør. Vi ekstruderer 

desuden rør op til 3.500 mm samt plader til opbygning af emner i alle størrelser.

STORE 
DIMENSIONER
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PROCESSEN – FRA 
IDÉ TIL FÆRDIGT 
PROJEKT
Som kompetent totalleverandør styrer vores Vand- og Designafdeling 
jeres projekt sikkert igennem alle faser.

1. Afklaring

– Afklarende dialog

– Gennemgang af udbudsmateriale

– Løsningsforslag

– Budgetberegning

2. Planlægning

– Planlægningsarbejde

– Produktionstegninger

– Tekniske beregninger

– Godkendelse

3. Produktion

– Produktion

–  Svejseservice

–  Projektledelse

4. Montage

– Levering og logistik

– Montage

– Kvalitetskontrol

5. Service

– Opfølgning

– Support
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5. Service

– Opfølgning

– Support
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HVIS DU GI’R OS EN 
UDFORDRING, GI’R 
VI DIG EN LØSNING
Ønsker du mere information, eller står du med et konkret projekt, er du 

velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne.  

SCANPIPE VAND & DESIGN

FYN 
Hvidkærvej 7
DK-5250 Odense SV
T: +45 63 76 30 30

JYLLAND 
Maserativej 15
DK-7100 Vejle 
T: +45 63 76 30 50

SJÆLLAND 
Greve Main 31
DK-2670 Greve
T: +45 63 76 30 70


