
Eksperter i valsning til alle 
formål



Dan Vals A/S

Profilvalsning

Dan Vals A/S er spesialister innenfor profilvalsing og underleverandør til virksomheter innenfor bransjene: Vind, indus-
tri, bygg og transport. Hos oss får du de beste løsningene til de beste prisene.
Når du er kunde hos oss vil du oppleve at vi imøtekommer dine ønsker og gjør vårt beste for å tilby deg stadig mer ef-
fektive og fleksible løsninger. 

Hos oss er godt håndverk i høysetet, våre medarbeidere er dyktige, engasjerte og erfarne, og vi går aldri på kompro-
miss med kvaliteten.

 

Hos oss får du de beste løsningene til de beste prisene.

 

Kapasitet
Mange års erfaring med profilvalsing innenfor et bredt spektrum av den danske industrien har gitt oss et 
stort kjennskap til forskjellige materialkvaliteter og valsemetoder – vi har også utviklet en ny valse- og 
formteknikk som holder utgiftene dine nede.  
 
Dan Vals A/S har et samlet areal under tak på 4000 m² og en krankapasitet på opptil 16 tonn. Dette gjør oss i 
stand til å jobbe med og produsere svært store emner.
Vi håndterer både enkeltstykks-oppgaver og større serier. Ingen oppgave er for stor eller for liten.



 

Dan Vals A/S har en erfaren medarbeiderstab, som står klar med råd og veiledn-
ing hvis du har et emne eller prosjekt som du vil ha en kompetent og profesjonell 
vurdering av i designfasen.

Du kan sende oss en mail på info@danvals.dk

www.danvals.no

Rådgiving

 

Vi vet at kundene våre har mye å gjøre. Derfor sørger vi for at du ikke skal 
bekymre deg om valsingen. Vi er en dedikert underleverandør, og vi løser op-
pgaven hurtig og nøyaktig. Vår viktigste fornemste oppgave er å skape verdi for 
våre kunder, og det gjør vi ved å levere avtalt produkt til rette tid og rette pris.

Følg med i prosessen

Du kan alltid få opplyst hvor langt oppgaven er, om varene er sendt eller når dette 
vil skje. Alle våre produkter blir underlagt en nøye kvalitetskontroll før de blir 
levert til deg. 

Kvalitet og service
 

Valsing av spesialprofiler
En av fordelene ved å kombinere valsing med kantbøyninger er at man helt eller 
delvis unngår sveisninger. Eksempler på valsede spesialprofiler kan være kasset-
ter, fasade- og søyleinndekkinger i følgende kvaliteter: stål, rustfritt, galvanis-
ert, alu-zink og aluminium.
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“ Spør oss til råds. Vi har     valset i mer enn 25 år ”



 
Kontakt Dan Vals A/S for å få et tilbud på valsing. Vi tilbyr deg konkurransedyktige priser og 

lover deg samtidig kort leveringstid, god kvalitet og høyt servicenivå.

Bransjer

Vind - Transport - Bygg - Industri

Dan Vals A/S leverer et bredt utvalg av komponenter til underleverandører i vin-
dindustrien, herunder: karmer, flenser, spesialprofiler (bøyd opp av plate) avstiv-
ninger, avskjermninger og mye mer.

Vi tilbyr valsing av en rekke forskjellige komponenter innenfor segmentet trans-
port, herunder: togskinner, togvinduer, profiler til lastevognsoppbygg og person-
biler

Dan Vals A/S tilbyr serieproduksjon og spesialprofiler etter ordre.
Vi valser rørspiraler, rørbøyninger, flenser, conveyor og spesialprofiler bøyd opp 
av plate osv.

Dan Vals A/S tilbyr valsing av alt fra små detaljer til bærende konstruksjoner. 
Vi valser søyler, bjelker, stolper til carporter, bjelker til altaner, fasadekledning, 
søyleinndekking, håndlister til trapper og mye mer.

Vi utfører oppgaver i tett samspill med arkitekter, og vi rådgir også i forbindelse 
med byggeprosjekter.



Dan Vals A/S
Kabdrupvej 2
DK-6100 Haderslev
Danmark
T: +45 73 57 57 57
F: +45 73 57 57 59
M: info@danvals.dk

www.danvals.no

“Hos oss får du de beste løsningene 
til de beste prisene.”


