
Andehuse
Flydende boliger til ænder og 

andre svømmefugle

Have og
Anlæg



Andehuse
- Flydende boliger til ænder og andre svømmefugle  

med et naturligt og eksklusivt look.

Scan-Plast andehuse giver ænder og andre svømmefugle 
mulighed for at have rede på vandet. Ved at placere 
andehusene på vandet mindskes risikoen for, at rovdyr 
plyndrer rederne for æg. Andehusene placeres i søer eller 
damme og forankres til søbreden eller søbunden med 
fortøjningsspyd eller anker.   

KONSTRUKTION

Scan-Plast andehuse er fremstillet i fiberarmeret komposit-
materiale, et yderst holdbart og isolerende
materiale, der er modstandsdygtigt overfor vind og vejr.  
De udvendige kompositvægge er desuden beklædt 
med træ for at give andehusene et naturligt look. Særligt 
gråænder skaber territorium ved redestedet. Andehusene 
er derfor designet med forskellige antal rederum og er 
designet med en separat indgang til hvert rum. 

Scan-Plast program for andehuse

Specifikationer
Rektangulær andehus med 1 rum fremstillet i kompositmateriale, kan købes 
flydende eller på stang. 

Dimentioner 700 mm. x 500 mm. x 450 mm. (LxBxH)

Specifikationer
Flydende kvadratiske andehuse med træbeklædning, kan købes med  
1, 4 og 8 rum.

Dimensioner
Fra 1340 mm. x 1340. mm x 1566 mm. (LxBxH) til 2400 mm. x 2400 mm.  
x 2034 mm. (LxBxH) 

Specifikationer
Flydende sekskantede andehuse med træbeklædning, kan købes med  
1, 3 og 6 rum.  

Dimentioner
Fra 934 mm. x 1078 mm. x 1251 mm. (LxBxH) til 2122 mm. x 2450 mm.  
x 2000 mm. (LxBxH) 

HAVE OG ANLÆG  /  ANDEHUSE 

REKTANGLULÆRE ANDEHUSE

KVADRATISKE ANDEHUSE

SEKSKANTEDE ANDEHUSE

*Datablad for den enkelte model kan rekvireres. 

Rektangulært andehus på stang.



Fordele ved Scan-Plast 
Andehuse

Beskytter ænder og svømmefugle og 
deres æg/ællinger mod rovdyr, ved at være 
placeret på vandet.

Fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale 
der med sin store styrke og holdbarhed, 
sikrer dit andehus i mange år frem.

Naturligt isolerende og tætte egenskaber.

Minimal vedligeholdelse ind- og udvendig.

Korrosionsbestandigt.

Vejrlig robust og modstandsdygtig overfor 
klimatiske påvirkninger gør, at andehuset 
kan være ude hele året rundt.

Separat indgang til hvert rum sikrer 
de bedste forhold for ænder og andre 
svømmefugle.

HAVE OG ANLÆG  /  ANDEHUSE B R O C H U R E

SEPARAT INDGANG TIL HVERT REDERUM
Scan-Plast andehuse er konstrueret med separat indgang til hvert 

rum, så det er nemt for ænderne at komme ind og ud af boligen. 

REDEMATERIALE

Vær opmærksom på, at vildænder typisk ikke selv finder 
redemateriale. 

Der skal derfor anbringes et ca. 15 cm. lag barkflis som 
redemateriale i andehusene for at sikre, at de bliver 
accepteret. Halm og andre lette materialer er ikke egnede som 
redematerialer.



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

Have og Anlæg
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter til 
Have og Anlægsbranchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fiberarmerede kompo-
sitmaterialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, termisk 
og elektrisk isolation, designfrihed, lav vægt, vejrbestandighed, 
lang levetid, minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige 
anvendelsesfordele i Have og Anlægsbranchen.

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 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 produktions processer 
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materi-
aler  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. 
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