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BYGGERI  /  MADPAKKEHUSE 

Scan-Plast madpakkehus er et kvalitetsprodukt til ude-
rummet, der med sit stilsikre design falder naturligt ind i 
omgivelserne. Huset skaber et socialt samlingspunkt, hvor 
man kan nyde den medbragte frokost og kaffe.

Madpakkehuset er optimalt til såvel børnehaver og 
skoler på tur, spejdere og andre friluftsglade borgere, der 
 trænger til et hvil eller lidt læ. Huset er også anvendeligt til 
udendørs arrangementer såsom Skt. Hans Aften, udflugter 
og havearrangementer. 

Madpakkehuset har således mange anvendelsesmulig-
heder. Huset kan leveres både med og uden læhegn, der 
kan laves i både halv samt hel højde.

Huset er en rustik og naturlig bygning, der ikke kun er 
anvendelig til opstilling i naturområder og parker, men 
også er yderst brugbart på for eksempel rastepladser, ved 
seværdigheder og på børnehavens legeplads.

Madpakkehuset er bygget af solide stolper med et 
komposit tag, der gør hytten robust og sikrer en lang 
levetid. Endvidere kræver det minimal vedligeholdelse 
og materialets styrke betyder, at det ikke tager skade 
af vejr og vind.

Der kan tilkøbes borde-bænkesæt i fiber armeret 
komposit materiale. Sættet er designet i enkelt og stilrent 
design med afrundede kanter, så det både er lækkert 
og hygiejnisk at sidde ved. 

ANVENDELSESMULIGHEDER

• Naturområder.
• Parker.
• Rastepladser.
• Naturlegepladser. 
• Udeområder ved seværdigheder.
• Daginstitutioner og skolers udeområder.

Madpakkehuse
– Rustikt og stilrent 

Detaljer og tilbehør til madpakkehuse

Tæt og vedligeholdelsesfrit 
sadeltag i komposit.

Taghætte/røghul kan tilkøbes, 
så man kan tænde grill i mad-
pakkehuset.

Læhegn i både halv og hel højde, der skaber læ for regn og vind 
kan tilkøbes.

Solide stolper behandlet så de 
modstår vejr og vind.

Solid forankring fod i fiber-
armeret komposit.

Borde bænkesæt til 8 personer i fiber armeret kompositmateriale 
kan tilkøbes.



B ROCHUR E

Fordele ved Scan-Plast 
Madpakkehuse

 Naturligt og rustikt udtryk.

 Mange anvendelsesmuligheder.

 Individuelt tilpassede løsninger.

 Sadeltag i fiberarmeret kompositmateriale, 
der ikke kan ruste eller nedbrydes ved 
kemisk tæring.

 Produceret hovedsageligt i fiberarmeret 
kompositmateriale, der giver lang levetid og 
minimal vedligeholdelse.

 Rummelig og fleksibel indretning.

 Lang levetid.
Scan-Plast tilbyder Individuelt tilpassede løsninger. 

Scan-Plast Madpakkehus konstruktion

LÆHEGN 
Læhegn i både halv og 

hel højde, der skaber læ 
for regn og vind.

SOLIDE STOLPER 
Stolper i behandlet træ, monteret i en solid 
forankringsfod i fiberarmeret komposit.

RØGHUL 
Røghul så man kan tænde 
en grill i madpakkehuset.

STILRENT DESIGN
Madpakkehus er stilrent, 
rustikt og falder naturligt 

ind  i  omgivelserne.

DIMENSIONERNE 
Dimensionering 

tilpasses efter behov.



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.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Byggebranchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fiberarmerede 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 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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