
Experter på valsning till 
alla ändamål



Dan Vals A/S

Profilvalsning

Dan Vals A/S är specialister inom profilvalsning och underleverantör till företag inom vindkraft, industri, bygg- och 
transportbranschen. Hos oss får du de bästa lösningarna till de bästa priserna.
När du är kund hos oss kommer du märka att vi hela tiden strävar efter att uppfylla dina krav och hålla löftet om att 
erbjuda effektiva och flexibla lösningar.

Hos oss är bra hantverk i fokus, våra medarbetare är duktiga, engagerade och erfarna och vi kompromissar aldrig med 
kvaliteten.
 

Hos oss får du de bästa lösningarna till de bästa priserna

 

Kapacitet
Många års erfarenhet inom profilvalsning i ett brett spektrum av den danska industrin har givit oss stor kun-
skap inom olika materialkvaliteter och valsningsmetoder. Vi har även utvecklat en ny valsningsteknik som 
håller kostnaderna nere.
Vi valsar alla materialtyper från vanligt svart stål och aluminium till rostfritt. 
 
Dan Vals A/S har en total areal på 4000 m² under tak och en krankapacitet på upp till 16 ton. Det gör att vi 
kan arbeta med och producera mycket stora föremål.
Vi hanterar både enstaka beställningar och större serier. Ingen beställning är för stor eller för liten.



 

Dan Vals A/S har erfarna medarbetare som kan ge råd och vägledning om du 
har ett föremål eller ett projekt som du vill ha en kompetent och professionell 
bedömning av i designfasen.

Du kan även skicka mail på info@danvals.dk

www.danvals.se

Rådgivning

 

Vi vet att våra kunder är upptagna. Vi ser till att du inte ska tänka på valsningen. 
Vi är en hängiven underleverantör och vi löser uppgiften snabbt och precist. Vår 
viktigaste uppgift är att skapa mervärde för våra kunder. Det gör vi genom att i 
god tid leverera rätt produkt till rätt pris.

Följ processen

Du kan alltid få upplysningar om hur långt vi har kommit med din beställning, om 
varan har skickats eller när det kan ske. Alla våra produkter genomgår noggrann 
kvalitetskontroll innan de levereras till dig. 

Kvalitet och service
 

Valsning av specialprofiler
En av fördelarna med att kombinera valsning med kantpress är att man helt 
eller delvis kan undvika svetssharvar. Exempel på valsade specialprodukter kan 
vara kassetter, fasad- och pelarbeklädnad i stål, rostfritt, galvaniserat, aluzink 
och aluminium.
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“Fråga oss om råd. Vi har      valsat i mer än 25 år”



 
Kontakta Dan Vals A/S för at få en offert på valsning. Vi erbjuder konkurrenskraftiga

priser och lovar dig kort leveranstid, bra kvalitet och hög servicenivå.

Branscher

Vind - Transport - Byggbranschen - Industri

Dan Vals A/S levererar ett brett urval av komponenter till underleverantörer inom 
vindkraftsindustrin, tex ramar, flänsar, specialprofiler (böjt av plattor) och mycket 
mer.

Vi erbjuder valsning til många olika komponenter inom transport, bland annat 
tågräls, tågfönster, profiler till lastbilskonstruktioner och personbilar.

Dan Vals A/S erbjuder serieproduktion och specialprofiler efter order.
Vi valsar rörspiraler, rörböjar, flänsar, conveyor och specialprofiler böjt av plattor 
mm.

Dan Vals A/B erbjuder valsning av allt från små detaljer till bärande konstruktion-
er. Vi valsar takbalkar till carportar, balk till balkonger, fasadbeklädnad, pelar-
beklädnad, handtag till trappor och mycket mer.

Vi har nära samarbete med arkitekter och ger råd om byggprojekt.



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.se

“Hos oss får du de bästa lösningarna 
till de bästa priserna”


