


O firmie Dan Vals
Dan Vals to firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w dziedzinie 
gięcia profili dla przemysłu, sektora wiatrowego, budowlanego i trans-
portowego, a także dla sektora morskiego. Kreatywne i zorientowane na 
rozwiązania podejście do powierzonych zadań pozwala nam realizować 
zlecenia z całego świata. Dan Vals to wysoka jakość, bezpieczeństwo 
dostaw, kreatywność i wysoki poziom wykończenia wyrobu.

Dlaczego warto wybrać Dan Vals?
UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nieustannemu dążeniu do per-
fekcji w formowaniu stali i aluminium, jesteśmy specjalistami w swojej 
dziedzinie i z naszych usług korzystają firmy z wielu krajów świata.

WYSOKA JAKOŚĆ

Osiągnięcie najwyższego poziomu jakości wymaga najnowocześniejszych 
urządzeń i wykwalifikowanego personelu. Trzon Dan Vals stanowi 
zaangażowany personel, który w procesie produkcyjnym korzysta z 
najnowocześniejszych technologii.

ŚWIADOMOŚĆ ŚRODOWISKOWA

System zarządzania, który określa politykę środowiskową i jej 
przestrzeganie, ma dla nas podstawowe znaczenie. Z tego względu Dan 
Vals posiada certyfikat ISO 14001.

TRANSPORT

Innowacyjne rozwiązania 
oferowane przez Dan Vals pomagają 
sektorowi transportu. Wybierają 
nas producenci pociągów, samo-
chodów osobowych i ciężarowych, 
samolotów, maszyn rolniczych i 
budowlanych, a najważniejsza jest 
dla nas wartość stworzona dla 
naszych klientów.

SEKTOR WIATROWY

Od początku działalności 
firmy, Dan Vals podąża z falą 
zielonych inwestycji razem z 
sektorem wiatrowym, a zlecenia są 
wykonywane szybko i precyzyjnie. 
Z dumą pomagamy rozwijać sektor 
wiatrowy realizując gięcie np. łopat, 
kołnierzy wież, fundamentów 
morskich turbin wiatrowych oraz 
elementów gondoli.

TRANSPORT MORSKI

Dan Vals produkuje profile 
aluminiowe i stalowe dla drogich, 
ekskluzywnych jachtów.
Idealne wykończenie i najwyższa 
jakość są tu rzeczą oczywistą, a 
my dostarczamy profile, które są 
perfekcyjnie wykonane w najdrob-
niejszych szczegółach.

PRZEMYSŁ

Wykonujemy zlecenia dla 
małych i średnich firm 
przemysłowych oraz dla 
gigantów przemysłu - 
zarówno dotyczące profili 
specjalnych na zamówienie, 
jak i produkcji seryjnej. 
Zawsze realizujemy je w 
uzgodnionym czasie i cenie, 
a wszystkie nasze wyroby 
podlegają skrupulatnej 
kontroli jakości przed 
wysyłką do klienta.

BUDOWNICTWO

W ramach naszej produkcji 
większych i mniejszych 
elementów, formujemy 
wyroby dla wszystkich 
rodzajów konstrukcji bu-
dowlanych. Naszą wizytów-
ką są profile aluminiowe 
z przodu akwarium „Den 
Blå Planet” oraz skręcone 
profile używane jako 
osłony przeciwsłoneczne 
na wielopoziomowym 
parkingu „Rigshospitalet”.
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