
TAK- & VÄGGPLÅT



FLEXIBEL

DALA-PROFIL AB
Det är ingen tillfällighet att Dala-Profil ligger i
Borlänge. Borlänge med SSAB och Domnarvet
är ett klassiskt plåtcentrum.

Här hämtar vi kunskap och kompetens när det
gäller det senaste i branschen.
Framtiden möter vi på Högskolan i Borlänge och
Teknikdalen med avancerad forskning i material-
teknik.

Dala-Profil AB är ett privatägt, tillverkande före-
tag som grundades 1980 och som har en
omsättning av c:a 60 MSEK (7MEUR).
Företaget finns i Borlänge – i hjärtat av plåtriket
– med försäljning och tillverkning.

Kunderna är plåtslagerier, återförsäljare, entre-
prenadföretag, m.fl. – både i Sverige och utom-
lands.
Våra viktigaste exportmarknader är Norden,
Tyskland, Baltikum och Ryssland.

Vårt verksamhetsområde är i första hand profile-
ring av tunnplåt för tak och fasadbeklädnad. De
senaste åren har verksamheten expanderat kraf-
tigt och stora investeringar har gjorts i maskiner
och moderna produktionslokaler.



PÅLITLIG

Vi är kända som en snabb, säker och flexibel
leverantör av plåt och tillbehör,
säger Rolf Sandström – ägare och VD

Kompetent personal och en vältrimmad maskin-
park tillsammans med ett nära samarbete med
Nordens största och modernaste tunnplåtsleve-
rantör – SSAB Tunnplåt – ger Dala-Profil unika
möjligheter att snabbt tillfredsställa kundens
önskemål avseende kvalitet, tjocklek, ytskikt och
kulör.

Tillsammans med vår trapetsprofilerade plåt och
tegelliknande takpannor i plåt kan vi erbjuda ett
komplett sortiment av tillbehör.

SSAB Tunnplåt i Borlänge är Nordens största till-
verkare av tunnplåt.
Koncernen är en av de ledande aktörerna i
Europa vilket gör Borlänge till ett naturligt tunn-
plåtscentrum.

SSAB Tunnplåts målmedvetna satsning på för-
bättrad produktkvalitet, leveranssäkerhet och en
flexibel teknisk kundservice uppnås i ett nära
samarbete med bl.a. Dala-Profil i Borlänge.

SSAB Tunnplåt är ett kunskapsföretag.

Kort och gott – kompetensen inom området
tunnplåt finns i Borlänge.



tilpannantilpannan

Tegelliknande profil för exklusiva tak.
Tillverkas i kundanpassade längder
– max 7.000 mm.

TAKPLÅT
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TP20
Ekonomisk lågprofil för tak med kapilär-
brytande rilla.
Levereras även med kondensskydd.

TP45
Takprofil för isolerade och oisolerade
yttertak med kapilärbrytande rilla.
Levereras även med kondensskydd.



TILLBEHÖR

Taknock Nockpanna

Vindskiva

Fotplåt

Väggskiva

Ränndal

Självborrande skruv
Byggskruv för
plåt, balk och trä.

Nit
Rännkroksskruv
Fönsterblecksskruv
Bättringsfärg
Kitt
Falsolja
Glid- och fastklammer
Lättbalk: Z och C profil
Isolering
Fönsterbleck

Ändlock
till nockpanna

Tätningsband

Ett komplett system för
långlivad tak- avvattning
ger bästa ekonomi.



VÄGGPLÅT

VP20 – 150
Klassisk fasadprofil med panelliknande
utseende.

VP20
För in- och utvändig väggbeklädnad.
Även i
perforerat utförande.

VP45
Väggprofil för industrifasader.
Även i perforerat utförande.

Taksäkerhet
Ett komplett system för alla typer
av takbeläggningar.

Ventilations-system
Med marknadens tätaste skarv-
system.
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RULLAR & FORMAT

Skräddarsytt
Vi klipper plåt
i format
och hasplar
om rullar i
önskad längd
och storlek.

Polyester
Nova FA och PLX
Plastisol 175 FA och PLX
PVDF
Plastisol 200
Aluzink FA och PLX
Galv FA och PLX
Rostfritt 2343
Aluminium

Vi lagerför även formatplåt i
koppar
mässing
kallvalsat
blyplåt i rulle

När det gäller kulörer på de
olika beläggningarna så har vi
ett brett urval på lager som
gör att vi kan erbjuda snabba
leveranser.

BELAGT & ÖVRIGT
MATERIAL

1. UnderhållsvänlighetNyckel för val av rätt beläggning:

4. Slitstyrka 3. Bearbetbarhet

2. Kulör-
beständighet

5. Korrosions-
skydd



Vägg- och takplåt är elegant och hållbart, ekono-
miskt och lätt att montera. Vi bygger in trygghet och

leveranssäkerhet i våra produkter.
Plåten är hårdvaran och vår personal är mjukvaran.

Dala-Profil AB, Tunavägen 279, 781 73 Borlänge. Tel 0243 – 23 31 00   Fax 0243 – 23 31 07
E-post: dala-profil@dala-profil.se   www.dala-profil.se M
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