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Profilvalsning
Mange års erfaring med profilvalsning inden for et bredt spektrum af den danske industri, har givet
os et stort kendskab til forskellige materialekvaliteter og valsemetoder – vi har sågar udviklet en ny
valse- og formteknik, som holder dine omkostninger nede.
Vi valser alle typer materialer fra almindeligt sort stål og aluminium til rustfrit.

Dan Vals A/S er specialister inden for profilvalsning og underleverandør til virksomheder inden for
brancherne: Vind, industri, byggeri og transport. Når du er kunde hos os, vil du opleve, at vi imødekommer dine ønsker og bestræber os på at tilbyde dig stadig mere effektive og fleksible løsninger.
Hos os er godt håndværk i højsædet, vores medarbejdere er dygtige, engagerede og erfarne – og vi
går aldrig på kompromis med kvaliteten.

Industri

En af fordelene ved at kombinere valsning med kantbukning er, at man helt eller delvist undgår
svejsninger. Eksempler på valsede specialprofiler kan være kassetter, facade- og søjleinddækninger
i følgende kvaliteter:

Vind

• Stål • Rustfrit • Galvaniseret • Aluzink • Aluminium

Rådgivning
Dan Vals A/S er specialister i valsning og har en erfaren medarbejderstab, som står klar med råd og
vejledning. Hvis du har et emne eller projekt, som du vil have en kompetent og professionel vurdering af i designfasen, så udfyld formularen på vores hjemmeside og upload din tegning.
Du kan også sende os en e-mail på info@danvals.dk

Kapacitet
Dan Vals A/S har et samlet areal under tag på 4000 m² og en krankapacitet på op til 16 tons. Det gør
os i stand til at arbejde med og producere meget store emner.

Transport

Vi håndterer både enkeltstyks opgaver og større serier. Ingen opgave er således for stor eller lille.

Byggeri

Vi valser alle typer materialer fra
almindeligt sort stål og aluminium til rustfrit
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