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Velkommen

DS Stålprofil gør bygninger stærke

Tag- og facadeløsninger fra DS Stålprofil giver dig

Som virksomhed er vi derfor formet af et stærkt

med stål. Og med stolthed. Med

frihed til at skabe præcis det udtryk, du ønsker.

stof. Fra grunden, til fingerspidserne – og helt ind i

Også når det gælder montagetid og økonomi, vinder

vores faglige sjæl.

effektive tag- og facadeløsninger,

stål med flere længder i en direkte sammenligning

der beklæder og beskytter. Med lang

med de fleste alternativer. Uden at give køb på

Du vil i dette inspirationkatalog bl.a. møde en række

hverken kvalitet, levetid, komfort eller æstetik.

arkitekter, som fortæller om deres oplevelser med

levetid. Med minimal vedligeholdelse.

brugen af stål til tag- og facadebeklædninger, og om
Præcis samme år som Neil Armstrong betrådte

hvilke økonomiske og miljømæssige fordele dette

månen som den første, og bandet Gasolin med

har medført. Du vil også blive præsenteret for et

enestående knowhow, der giver alle

Kim Larsen i spidsen blev dannet, påbegyndte

bredt udvalg af byggeprojekter, hvor vores nyeste

vores kunder det samme resultat.

DS Gruppen produktion i stål. Historien om DS

og mest eksklusive profil Nordic Klikfals er anvendt.

Gruppens tilblivelse i 1969 er ikke kun velkendt men

Jeg håber, at du i dette katalog vil finde inspiration til

også unik og respekteret.

dine kommende byggeprojekter.

Vi kan heldigvis konstatere, at virksomhedens

Du ønskes hermed god læselyst. LET´S TALK STEEL.

Med frihed i udtrykket. Og med en

Det bedste.

oprindelige DNA er uforandret. Præcision, kvalitet,
respekt og målsætningen om en kontinuerlig

Med venlig hilsen

udvikling er blot få områder, der stadig er en naturlig
del af vores tankesæt og strategi.
Vi er Cradle to Cradle Certified®, som er verdens mest
avancerede koncept for produktion af produkter, der skaber
værdi for mennesker, miljø og økonomi. GreenCoat® er
varemærket for innovativt og holdbart prælakeret stål med miljø
og klimavenlig overfladebehandling baseret på svensk rapsolie.

Vi er stadig pæredanske og bygger på et solidt
fundament af erfaring og viden inden for funktionelt,

Tonny Køhler Simonsen

energirigtigt og omkostningseffektivt byggeri i stål.

Salgschef
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Lad os hjælpe dig igang

Godt begyndt er halv fuldendt
– og en visionær projektering

Uanset om du er arkitekt, entreprenør, håndværker

alternativ til andre beklædningsmaterialer. Den

eller bygherre, står vi naturligvis altid til rådighed.

bæredygtige tankegang tilgodeses i kraft af den
lange levetid både design- og materialemæssigt

samt korrekt montage er et

Når der er tale om komplekse eller individuelle

– Og stålpladerne udleder hverken tungmetaller

godt sted at begynde.

løsninger med særlige byggetekniske krav, står

eller andre kemikalier til miljøet med det afledte

vores specialister altid klar med teknisk bistand

regnvand.

DS Stålprofil bidrager gerne til
at sikre den optimale løsning
allerede fra starten af et
byggeprojekt.

og en omfattende viden om produkternes
anvendelsesmuligheder. Vores bidrag består
eksempelvis af statiske beregninger, design

Stor designfrihed

af specialinddækninger samt udarbejdelse af

Du får stor designmæssig frihed med de forskellige

detaljetegninger og montageplaner.

bredder, tilpassede længder, belægninger og farver.
Nordic Klikfals fås også med eller uden designspor

Nordic Klikfals

mellem profiltoppene.

Vores mest eksklusive profil giver mulighed for

God økonomi

at lave en stram og tidløs arkitektonisk tag- og
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facadeløsning. Da vi introducerede Nordic Klikfals,

Nordic Klikfals er både hurtigere og nemmere

kastede arkitekter straks deres kærlighed på de

(og dermed billigere) at montere end mange

flotte profilplader. Først og fremmest på grund af

andre tagbeklædninger, fordi profilerne blot skal

det stilrene udtryk helt uden synlige skruer, men

klikkes sammen. Resultatet er enkelt, smukt og

også fordi Nordic Klikfals er et økonomisk attraktivt

langtidsholdbart – og til et fornuftigt budget.
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Arkitekterne er begejstrede

Arkitekt, MAA
Jesper Korf
N+P Arkitetur

”Nordic Klikfals giver et fantastisk flot tag, hvor vi
opnår store æstetiske muligheder indenfor fornuftige
økonomiske rammer. Pladen er en lækker og noget finere
udgave af de traditionelle pandeplader - og så er det jo
enestående, at den samtidig er så langtidsholdbar og
tidsløs i designet. Vi vil gerne kunne tænke mere stål ind i
vores projekter fremover.”

Arkitekt, MAA
Lotte Foght-Sørensen
Mangor & Nagel
Arkitekter

”Vi ønskede et miljøvenligt sommerhus, der skulle passe
ind i de grønne omgivelser. Derfor valgte vi at opføre huset
i træ beklædt med grønne stålplader med lang levetid.
Vi har fået en løsning, der ikke skal males og vedligeholdes
- men som alligevel passer godt ind i naturen! Høj service
fra DS Stålprofil resulterede i, at vi at vi fik udført specielle
designdetaljer ved hjørner, vinduer og skorsten.”
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Smukt og bæredygtigt materiale

Arkitekt , MAA
Søren Nielsen
Vandkunsten

”Vi er generelt vilde med tyndpladestål.
Vi har ofte anvendt stålplader i vores byggerier
og forventer også at gøre det i fremtiden.
Stålpladerne skaber en fornemmelse af landlighed.
I kombination med f.eks. lærketræ, fremstår stål
utroligt smukt og giver en følelse af afslappethed,
som er en vigtig faktor for os.
Miljø og bæredygtighed er ultra vigtigt for os.
Vi har lavet udførlige livscyklusanalyser på
tyndpladestål og fundet ud af, at det har
nogenlunde samme klimabelastning som træ, når
det anvendes som beklædning. Det overrasker
mange, men det skyldes, at materialeforbruget
er ret lille, når tykkelsen typisk kun er 0,60 mm.
Derudover har vi eksperimenteret med genbrug af
tyndpladestål, som viser sig at have et betydeligt
genanvendelsespotentiale i faserne mellem første
generations anvendelse og recycling.”
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En fin kombination af det rå og det raffinerede

Arkitekt
Karen Kjærgaard
karenkjaergaard.com

”Når man bruger et materiale, der traditionelt anvendes
på staldbygninger, på en ny måde, så får man et helt
nyt look, som er virkelig lækkert. Stålplader har en
utrolig smuk finnish og overflade, og det passer perfekt
til de krav, vi stiller som arkitekter. Man får en fin
kombination af det rå og det raffinerede. Det er bestemt
ikke sidste gang, jeg bygger med stål. Mine primære
valg er æstetiske - men det gør da heller ikke noget, at
materialet er vedligeholdelsesfrit og holder i mange år.
Jeg besøgte DS Stålprofil i Hobro og tænkte med det
samme, at det var en fantastisk virksomhed.
Jeg var blot en mindre kunde, men blev behandlet
over al forventning. Jeg fik en ny kontaktperson midt
i processen, men det foregik helt uden problemer - og
vi fandt sammen frem til de mest egnede løsninger til
huset. Serviceniveauet var virkelig højt, og jeg havde
aldrig svært ved at finde gode og æstetiske løsninger
sammen med dem.”
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Patina-look giver rustikt udtryk
Nordic Klikfals ”taler” et kreativt formsprog, der indbyder til leg og arkitektoniske greb i
den klassiske, nordiske byggestil. I denne renoverede udstillingshal, beklædt med
Nordic Klikfals, får designprofilet et ekstra aspekt med en specialbehandlet overflade.
De specialbehandlede stålprofiler er monteret i forbandt på dele af bygningen, og mikset
med det rene profil giver bygningen et ekstravagant og rustikt udtryk.

Fakta
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Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux med Patina-look, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Antracit

Byggeår:

2019

LET’S TALK STEEL

Vil du være min ”Buddy”?
Det prisvindende projektet ”Venligbolig Plus” er skabt til fællesskaber for ældre,
singler, studerende og nye danskere og er på samme tid en boligform, hvor der er
tænkt bæredygtige løsninger ind. ONV arkitekter er lykkes med at skabe mindre,
smartere og bedre boligtyper til en fornuftig pris. Byggeriet består af kuber beklædt
med Nordic Klikfals. Det fremtidige hjem for to personer i et stort fællesskab.
Senest har byggeriet fået Frederiksberg Kommunes bygningspræmiering.
Danish Design
Awards

Licitationen

PRODUKT-

Årets Byggeri

2019

2017

UDVIKLINGSPRISEN

2019

Magasinet Byggeri

Nomineret til
årets ”Arne”

Frederiksberg
Kommunes

Tyndpladeprisen

2021

Vinder i kategorien Bolig

2020

BYGNINGS
PRÆMIERING

2022

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Sort 495

Arkitekt:

ONV arkitekter

Byggeår:

2019
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Høj kvalitet og sublimt design
I nogle tilfælde bliver udbygninger nedprioriteret – men ikke her! Den nybyggede
garage- og lagerbygning er opført i materialer af høj kvalitet og i et lækkert
arkitektonisk design. Bygningen fuldendes med Nordic Klikfals 475 på taget i
farven Dark silver, hvilket passer perfekt til de valgte mursten. Bygherre har valgt
struktureret Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB, der kombinerer bæredygtighed
og holdbarhed på fornemste vis.

Fakta
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Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 322

Byggeår:

2018
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Råmaterialer i smukt samspil
DS Nordic 475 Klikfals i farven mat dark silver pryder byggeriet og giver
et smukt samspil med mursten på den nye tilbygning. Klikfalssystemet
betyder en enkel montage af et profil i høj kvalitet, der tilføjer tag,
facader og gavle en moderne og klassisk finish. Specialfremstillede
tagrender i samme farve fuldender byggeriet.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

PVDF

Farve:

Mat dark silver

Byggeår:

2016
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I skovens dybe stille ro
Byggeri i to plan med sadeltag beklædt med Nordic Klikfals stålplader. Mod nord er
facaden domineret af en karnap, og mod syd er der åbnet helt op med store vinduespartier ud mod haven og træterrasen. Træbeklædningen er høvlet dansk cedertræ i
lister, der er hhv. vandret og lodret orienteret. Læmure i træ i forlængelse af facader
mod øst og nord skaber læ og rum til ophold i haven.

Fakta
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Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Antracit 341

Arkitekt:

N+P Arkitektur

Byggeår:

2019
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Dansk whisky ”lagret” på rustet stål
DS Format Rust understreger brandet og produktet ”Thy Whisky Distillery”. Med
sin rustikke og rustne overflade, der er partiel perforeret med logo og kornaks,
iscenesætter denne stålbeklædning whiskyproduktionen midt i den rå natur, tæt på
det vilde Vesterhav og Nationalpark Thy. Taget er beklædt med DS Trapezplade 20-115
i bæredygtigt og langtidsholdbart GreenCoat® stål. Resultatet er rustikt. Ædelt. Rent.
Uden unødige dikkedarer! Det er da ”Whisky on the Rocks” for alle pengene!

Fakta
Profiltype:

DS Format Rust / DS Trapez 20-115

Overflade:

Facade: 3 mm stål med partiel perforering
Tag: GreenCoat Pural BT.

Farve:

Rust / Antracit

Byggeår:

2021
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Nyt arkitekttegnet stuehus
For ejer og arkitekt har det vigtigste ved projektet været at bibeholde en helhed af det
landlige udtryk, med respekt for placeringen af det nye stuehus ved de eksisterende
udhuse og på de åbne marker med frit udsyn, så langt øjet rækker. Stilen fra
udbygningernes tagplader går igen på stuehuset i en nyfortolkning med Nordic Klikfals,
som har et et moderne twist, der passer perfekt til den valgte mursten og byggestilen.

Nomineret til

Fakta
Nordic Klikfals 275

Overflade:

Polyester

Farve:

Silver 030

Arkitekt: 	Jesper Korf / N+P Arkitektur
Byggeår:
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Arkitekturprisen

2019

2020

Arkitekturpris

Profiltype:

2018

Modtager

Tyndpladegruppens

fra Aalborg Kommune
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Et flagskib i stål og træ
TV2 Nord har valgt at bruge vores eksklusive profil Nordic Klikfals 275 på deres nye
tilbygning. Kombinationen af stål og træ giver bygningen et maritimt og stilrent udtryk,
der passer rigtig godt til omgivelserne og den vandnære placering. Nordic Klikfals er
anvendt på facader, sterne og underbeklædning. Farven Dark silver i den smukke,
strukturerede overflade Palux giver de 300 m² facade en æstetisk og flot finish.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 275

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 322

Byggeår:

2018
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Rent og råt
Midt i den rå og kystnære natur på Sjællands Odde ligger dette sommerhus. Kan
det blive mere enkelt og samtidig være så bjergtagende smukt? På en elegant og
minimalistisk facon ”trænger dette hus sig på” – uden at forstyrre omgivelserne.
Stålpladerne understreger beliggenheden midt i den rå natur og forstærker det
enkelte udtryk i boligens arkitektur. Man får følelsen af, at huset er designet præcis til
dette sted.

Fakta

SIDE 16

Profiltype:

Nordic Klikfals 275

Overflade:

GreenCoat Pural BT

Farve:

Silver 530

Arkitekt:

Karen Kjærgaard

Byggeår:

2018
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Strømlinet erhvervsdomicil
Renoveret udstillingshal får nyt liv og nye lejere. I dag huser bygningen to
virksomhedsadresser, som på skarpeste vis byder kunderne velkommen i et
fashionabelt og topmoderne erhvervsdomicil. Facaden er beklædt med Nordic
Klikfals, som giver stor designfrihed, så slutresultatet får et rent og strømlinet
udseende. Profilet leveres i forskellige pladebredder og -længder og fås desuden i
et væld af farver.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Antracit 341

Byggeår:

2019
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Aalborg
Kommunes

BYGNINGS
PRÆMIERING

2021

Fåes den også i kobber?
MA-ejendomme i samarbejde med Arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD står bag denne
kobberbeklædning i Nordic Klikfals. Tagpladen udmærker sig ikke kun ved at være
ægte kobber, men også bl.a. ved en hurtig montage og fremragende totaløkonomi
i forhold til den traditionelle udførelse. Manuel falsning udført på byggepladsen er
typisk omkostningstungt. En smuk og økonomisk løsning, som du kan se i centrum af
Aalborg. Senest har byggeriet modtaget Aalborg Kommunes bygningspræmiering.

Fakta
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Profiltype:

Nordic Klikfals 275

Materiale:

Kobber

Arkitekt:

Bjørk & Maigård

Byggeår:

2019
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Stilfuld materialekombination og kontrast
I udkanten af det sydøstlige Aalborg er denne nye villa opført i rigtig god stil.
På bedste nordiskinspirerede vis er boligen et aktuelt billede af nutidens arkitektur
– stramme linjer, en trendy materialeliste, en god planløsning og så er huset placeret
midt i et ”vildmarksbed” med egen sø. De matte stålprofiler – Nordic Klikfals 475
– i Dark Silver, der beklæder husets tag og facaden på indgangspartiet er også et
særdeles virkningsfuldt kontrastgreb, der komplementerer husets facader af sort træ.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Dark Silver

Byggeår:

2021

SIDE 19

LET’S TALK STEEL

Nordic Klikfals beklæder Årets kontorbyggeri
Nordic Klikfals med det bæredygtige GreenCoat®-stål beklæder dette prisvindende
projekt. Domicilet har vundet prisen for Årets kontorbyggeri 2020. Ambiente
markerer sig flot i landskabet, når man kører ad den jyske motorvej ved Skanderborg.
Nordic Klikfals og den rå betons moderne finish samler bygningen i et rigtig flot
helhedsudstryk. Design, kvalitet og muligheden for skjult montage fik Ambiente til at
vælge netop dette profil til deres nye hovedkontor.

Vinder af prisen

Fakta
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Årets
kontorbyggeri

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pural BT Mat

Farve:

Sort

Byggeår:

2019

2020
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Arkitektkunst på Michael Anchers Vej
Gennemført stilskifte forvandler 50’er-villa fra rød facadetegl, asbestholdigt tag
af fibercement og et aldrende stendige til en formfuldendt, arkitektonisk perle.
Arkitekten bag projektet – Bjarne Poulsen – har skabt denne moderniserede
villa, hvor han har vægtet materialerne med formbevidst omhu – det finpudsede
murværk, stålprofilerne og ”accessories” i trykimprægnerede træ – der med tiden får
et sølvgråt udtryk, honorerer til fulde boligtrenden anno 2020. Huset er beklædt med
Nordic Klikfals 475, i farven Silver 530, på taget og på tilbygningens facader.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pural BT

Farve:

Silver 530

Byggeår:

2019

SIDE 21

LET’S TALK STEEL

Mesterlig ombygning
Bygherre Oliver Campbell-Calder er projektchef på det Kgl. Teater og står bl.a. bag
den anmelderroste opsætning af Kong Arthur på Moesgaard i Aarhus. Oliver er
vant til de helt store scenerier og når det gælder privatboligen, er huset da også
ombygget efter alle kunstens regler. Han har selv været en stor del af de kreative
greb, materialeselektionen og tegneprocessen til huset, som er lavet i tæt samarbejde
med arkitekten Hans Christian Caspersen. Facaden består af Thermo Wood, taget af
tagpap og tilbygningen er beklædt med Nordic Klikfals med designspor.

Fakta
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Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux med designspor, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Sort 495

Arkitekt:

Caspersen & Krogh Arkitekter A/S

Byggeår:

2019
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Flot kolonihavehus beklædt med stålprofiler
Arkitekt Morten Chammon er indehavende partner hos M|M arkitekter. Han har
tegnet dette funktionalistiske kolonihavehus – komplet pakket ind i stål. Med Nordic
Klikfals 275 på både tag og facade, fortolker Morten Chammon på smukkeste vis
vores enestående, danske ”kolonihavearv” i en nugældende, moderne enkelthed.
Nordic Klikfals er produceret af 100% genanvendeligt materiale
– GreenCoat®-stål er en unik, patenteret løsning, produceret på svensk rapsolie.
Man bliver jo helt ”stålgrøn” af misundelse!

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 275

Overflade:

GreenCoat Pural BT

Farve:

Mørkegrøn

Arkitekt:

Morten Chammon, Arkitekt MAA

Byggeår:

2021
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Demensplejehjem beklædt og beskyttet med stål
Aarhus Kommune og Aarstiderne Arkitekter har husket alt i dette demensvenlige
institutionsbyggeri. Stedet er skabt til demensramte og deres pårørende. Omsorg,
hygge og hjemlig atmosfære er tænkt ind i en smuk arkitektur med trygge
boligrammer og sikre uderum. Arkitekterne har virkelig ”tegnet med stålprofiler”
på dette projekt – stålfacader, ståltage samt stålinddækninger til vinduer og døre.
Beboelseshusene skaber en lille, ”beskyttet” by midt i Aarhus, med hyggelige gårdrum
i forskellige niveauer.

Fakta
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Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Dark silver

Arkitekt:

Aarstiderne Arkitekter

Byggeår:

2020
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Skolerenovering med stålprofiler på Skørping Skole
Skørping Skole er oprindeligt bygget i 1937 og er løbende blevet renoveret. Senest
har indskolingen fået en ny tilbygning, der er opført som ”infill”. Facaderne er mikset
af Nordic Klikfals 475 og træ, og taget er beklædt med Nordic Klikfals 475. Det
betaler sig at bruge stålprofiler i moderne institutionsbyggeri! Mange kommunale
budgetter er stramme, så der kan med stor økonomisk fordel skrives stålprofiler på
materialelisten, når der skal indkøbes byggematerialer til nybyggeri, ombygning eller
renovering. Tyndpladestål udmærker sig ved lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Dark silver

Byggeår:

2021
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Spændende tagkonstruktion
En tagkonstruktion, der gør indtryk og hævder sig i asymmetriske højder, fortsættes
– nærmest ubrudt – ned i facaderne – begge dele beklædt med Nordic Klikfals
475 med designspor. Det er en spændende arkitektur, der er værd at bemærke!
Mange arkitekter har kastet deres kærlighed på bæredygtige stålprofiler og særligt
vores eksklusive, designprofil, Nordic Klikfals, får stor opmærksomhed. Vi er da også
stolte over, at vores stålprofiler bliver flittigt brugt i mange kreative, innovative og
bemærkelsesværdige arkitektløsninger.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:	Tag og facade: Dark silver. Tagrender: Silver
Byggeår:
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2021

LET’S TALK STEEL

Kold rosé og søudsigt under stålprofilerne
Her kommer vi ret tæt på en liebhaverejendom – det ville i hvert fald være ren luksus
at sidde på disse ”penthouseterrasser” med en gourmetbøf på grillen, iskold rosé
i glasset og udsigt over Skanderborg Sø. Hver lejlighed består af fire plan med to
terrasser, balkon og dobbeltgarage – her er alle sejl sat til. Tagplader i stål er blevet
meget populære blandt arkitekter og bygherre og de designmæssige muligheder,
som vi netop ser eksekveret på dette liebhaverkompleks, er én af grundene.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Dark silver

Byggeår:

2021
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Firmadomicil i rå ”New Yorker-stil”
Nordic Klikfals er også perfekt til at ”tappe” ind i den rå, upolerede og populære
”New Yorker-stil”. Her er Ejendomsselskabet Industrivej gået ”urban-style” med
en fuldstændig strømlinet, ren stålfacade, beklædt med Nordic Klikfals og
dekoreret med store, flotte New Yorker-vinduer. Tyndpladestål er perfekt til tag- og
facadebeklædning, og når det gælder montagetid og økonomi, vinder stål med flere
længder i en direkte sammenligning med de fleste alternativer, uden at give køb på
hverken kvalitet, levetid, komfort eller æstetik.

Fakta

SIDE 28

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Sort

Byggeår:

2021
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”Bankboks” beklædt med stålprofiler
Sydbanks nye domicil er opført i Martins gamle produktionshaller. Efter en
totalrenovering og ombygning kan der nu, ”tændes nyt lys” i bygningerne.
”Bankboksen” er beklædt og beskyttet med stålplader – måske ikke i Franz Jägerkaliber, men stålprofilerne garanterer både look og lang levetid til et moderne
erhvervsbyggeri. Vandret monterede DS Sinusprofiler kombineret med lodret
monterede Nordic Klikfals giver sammen med de store glaspartier en særdeles
præsentabel forretningsfacade.

Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 475 / Sinusprofil 18-75
Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Antracit

Byggeår:

2021
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Skiffer, træ og stålprofiler i stilskabende symmetri
Enkelt, elegant og effektfuld. Ingen unødig udsmykning, bare rene, stilskabende
linjer – hér har genboen fået en arkitekttegnet udsigt! Det er fantastisk at følge
nye byggetrends og moderne, arkitektoniske designgreb – uanset om det er privat
boligbyggeri, alment boligbyggeri eller erhvervsbyggeri. Til denne privatbolig i Jyllinge
er der ”leget” med skiffer, træ og stål i skiftende montageretning med stor visuel
implikation. Stålprofiler kan, både alene og i forening med andre byggematerialer,
bruges til fantasifulde designløsninger.

Fakta

SIDE 30

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Tag: Dark Silver. Tagrender: Silver

Byggeår:

2021
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Fortid og fremtid forenes med stålprofiler
Sikke da en smuk, gammel bygning – den ”fortæller” næsten fordums historier om
tysk landmandsliv. Bygningen, der oprindeligt var en lade, er i dag forvandlet til
idylliske ferielejligheder. Med nænsomhed er stedet istandsat i respekt for historiske
vingesus – et æstetisk materialevalg, der matcher stålprofiler og strå til det gamle
bindingsværk. Idyllen er i den grad bevaret og man må sige, at denne lade er ophøjet
og forædlet til gode ferieformål. Med Nordic Klikfals, strå og det restaurerede
bindingsværk er denne ”lade” klar til endnu en ”sæson”.

Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Antracit

Byggeår:

2021
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Himmelhuset - Helsingørs mest klimavenlige hus
Helsingør Kommune har i samarbejde med CanByg bygget et af Danmarks mest
bæredygtige huse ”Specialbørnehaven Himmelhuset” med et rekord lavt CO2aftryk. Det elegante Nordic Klikfals tag i GreenCoat® tyndpladestål bidrager
positivt til netop det – bl.a. pga. den lave materialevægt og materialets lange
holdbarhed. Et step i den rigtige retning for Helsingør Kommune, der har et mål om
at være CO2-neutral i 2045.

SIDE 32

Årets Byggeri

Fakta
Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pural BT

Farve:

Sort

Arkitekt:

CoreHome og Møllen

Byggeår:

2022

2022

Magasinet Byggeri

LET’S TALK STEEL

Nyt og gammelt i fælles fremtidshistorie
Et godt stenkast fra Jelling Monumenterne ligger denne ”skønhedsplet” i idylliske
omgivelser. Ejendommen har gennemgået en flot renovering i harmonisk forståelse
for det oprindelige og har samtidig fået en ny tilbygning. Det eksisterende stenhus har
ligesom tilbygningen fået stål på taget. På tilbygningen er også facaderne beklædt
med stålprofiler – begge dele med Nordic Klikfals 475. Her går gammelt og nyt hånd i
hånd og forenes i formfuldendt sameksistens.

Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Silver

Byggeår:

2021
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Autismeboliger – ”Svøbt” i træ og stålprofiler
AutismeCenter Skive er et dag- og døgntilbud til borgere med diagnose inden for
autismespektret. Tilbuddet omfatter permanente boliger, botræning og dagbeskæf
tigelse. Små stisystemer, beskyttet gårdhave, boliger ”svøbt” i træ og stål – forbundet
af små glasgange. Et trygt sceneri indhyllet i skov og vildmarksblomster – hele stedet
oser simpelthen af oase! En smuk, valmet tagkonstruktion med mange detaljer og
hældninger, beklædt med DS Nordic Kilkfals giver AutismeCenter Skive en topflot finish.

Fakta

SIDE 34

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Dark silver

Arkitekt:

Skala Arkitekter Horsens

Byggeår:

2021
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Atypisk asymmetri med stål på toppen
De asymmetriske linjer på ejendommens tagetage giver bygningen et ekstravagant
look og demonstrer på mesterlig vis, at Nordic Klikfals kan ”skæres” præcis, som man
drømmer om. Der er frit spil for kreative tanker i alle retninger, vinkler og farver, når
man bruger stålprofiler i arkitekttegningerne. Det giver et homogent helhedsudtryk,
når stålprofiler og facadetegl tones i samme farveholdning. De asymmetriske linjer og
skæve vinkler bliver fint ”holdt på plads” og afbalanceret af de røde nuancer.

Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Teglrød

Arkitekt:

Folkarkitekter

Byggeår:

2022
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Smukke facadekassetter i cortenstål
Her har arkitekten taget svømmetag med en smuk, specialdesignet
facadekassette i cortenstål. Den nyrenoverede facade på Maribo Svømmehal
fremstår strømlinet, stilistisk og smuk. Og, med lidt ”hjælp fra oven”, som
tiden går – smukkere ser det ud, år efter år. DS Facadekassetter er fremstillet
i stål og udmærker sig ved lang levetid, stor designfrihed og med et hav af
farve- og kombinationsmuligheder.

SIDE 36

Fakta
Fakta
Profiltype:

Facadekassetter

Overflade:

2 mm Cor-Ten A

Farve:

Corten

Arkitekt:

MOE A/S

Byggeår:

2021
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”Royal” dør monteret på facade af stål
Smukke materialekombinationer, ”royale loppefund”, terrassekroge og haverum, hygge
lige vandinstallationer, havekunst og skulpturer – og så er hele herligheden placeret
midt i en underskøn natur. Facaden mod vejen er en ren promovering af stålprofiler –
Nordic Klikfals 475 på både tag og facade, men når man bevæger sig rundt om huset,
opdager man, at stålprofilerne, nogle steder, er kommet i selskab med en meget smuk
og speciel teglsten og at facaderne flere steder brydes af store glaspartier.

Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:

GreenCoat Pural BT Mat

Farve:

Sort

Arkitekt:

Utopia - Deco, Lars Jeppesen

Byggeår:

2021
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Tilbygning i stål og træ skaber ekstra plads
til ”udlån” på Risskov Bibliotek
Risskov Bibliotek har opført en tilbygning – ikke til bogudlån, snarer en art
forsamlingshus, der kan ”udlånes” til arrangementer og foredrag med mere.
Tilbygningen er beklædt med Nordic Klikfals på tag og facader, gavle og
designdetaljer er beklædt med træpaneler – her har Risskov Bibliotek skabt
en flot ramme til folkeforsamling.

Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 275

SIDE 38

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Antracit

Byggeår:

2021
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Arkitekttegnet delesommerhus
Delesommerhuse er den helt hotte trend indenfor sommer- og fritidsboliger.
Med fokus på bæredygtig økonomi, nærvær, fællesskab og meningsfyldt samliv
mellem generationer eller med venner har EBK Huse og ONV arkitekter skabt et
sommerhuskoncept, der gentænker tidligere tiders storfamilieliv i moderne form.
Husets facade er beklædt med sorte træpaneler og det arkitekttegnede tag er
beklædt med Nordic Klikfals i silver.

Fakta
Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:

GreenCoat Pural BT Mat

Farve:

Silver

Arkitekt:

ONV arkitekter

Byggeår:

2021
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Landlig idyl
Et nedbrudt og utæt skiffertag på denne smukke gård er blevet renoveret.
Gårdejeren forelskede sig prompte i Nordic Klikfals, som med de skjulte
befæstelser og det tidløse udtryk klæder de gamle bygninger særdeles godt.
Nordic Klikfals er desuden en økonomisk attraktiv løsning i forhold til de
traditionelle tagløsninger som skiffer og manuel falsede tagprofiler.

Fakta

SIDE 40

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 322

Byggeår:

2019
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Hvad skal vi lege?... Arkitekter!
”Velkommen til Legehuset”… er det første man møder, når man besøger institutionens
hjemmeside. Og arkitekterne bag projektet har helt sikkert leget kreativt med
byggeklodserne her i det støjende ”alt-mulig-kvarter” i Brønshøj. Det røde murværk
brydes af små facadepartier, hyggelige karnapper, baghuse og skure i stålprofiler i begge
bredder. Legehuset er et æstetisk smukt og rummeligt børneunivers midt i storbyen.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475 / 275

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 322

Arkitekt:

Cornelius Vöge

Byggeår:

2019
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Moderne løft til 90’er byggeri
Danagården er et alment boligbyggeri opført i starten af 90’erne. Det er
oprindeligt bygget med tegl og bølgeplader i en byggeæra, hvor eternit havde
problemer med kvalitet og levetid. Murværket fra det oprindelige byggeri er
bevaret, mens tag og udhængsdetaljer er renoveret med den montagevenlige
Nordic Klikfals 475, så det nu er opdateret til et moderne udtryk med en
langtidsholdbar materialeløsning.

Fakta

SIDE 42

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 322

Arkitekt:

Norconsult - KAAI A/S

Byggeår:

2019
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Stilfuld stålbeklædning
I et nybyggerkvarter i Vendsyssel har denne dobbeltgarage fået en smuk og
stilren indpakning i miljørigtige stålprofiler. Den flotte villa, i topmoderne arkitektur,
komplimenteres med den fritliggende garage i samme kubistiske byggestil.
Facadeprofilerne er produceret i GreenCoat® stål fra SSAB og er med Palux overflade
produceret på biobaseret rapsolie, der bl.a. gør profilerne 100% genanvendelige.
Stålprofiler er desuden vedligeholdelsesfrie.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 275

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Sort 495

Byggeår:

2019

SIDE 43

LET’S TALK STEEL

Nordic goes urban
Denne nyopførte boligblok på Amager er bygget i rød tegl, og som kronen på
værket er der tilføjet endnu et plan i form af eksklusive penthouselejligheder.
Her kan man nyde udsigten over byen eller måske få et lille stjernekig fra egen
tagterrasse. Arkitekturen på både bygning og taglejligheder er holdt i et stilrent
og klassisk design, og den røde tegl komplimenteres flot med de antracit-farvede
Nordic Klikfals stålprofiler.

Fakta

SIDE 44

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 332

Byggeår:

2019
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Topsikret tagkonstruktion på omsorgshjem
Ældre- og Handicapforvaltningen har opført 48 nye aflastningsboliger. Byggeriet er
opført i to etager, i en smuk, gul tegl med afvalmet tag, som har fået en eksklusiv
beklædning med Nordic Klikfals i Dark Silver. Den afvalmede tagkonstruktionen
mindsker i sig selv høj belastning fra vind, og når man så topper taget med Nordic
Klikfals, der er godkendt til orkanstyrke, er plejeboligerne beskyttet mod maksimalt
pres fra vejrguderne.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 332

Byggeår:

2019
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Der er ”højt til loftet” i Hedensted
I disse lækre, nybyggede lejemål er det nemlig tilladt at holde husdyr. Og, det natur
skønne område Remmerslund i det nordlige Hedensted, byder da også ind til en luftetur
med hunden på de små, hyggelige stisystemer, der er etableret i boligområdet. Også i
bogstavlig forstand er der højt til loftet, da rækkehusene er opført i to etager. Facaden og
de små udsigtskarnapper på førstesalen er beklædt med Nordic Klikfals. Belægningen
på stålprofilerne er den eksklusive Pladur Icecrystal, der har en smuk, krystallisk struktur,
som klikker rigtig godt med de rustikke mursten.

Fakta

SIDE 46

Profiltype:

Nordic Klikfals 275

Overflade:

GreenCoat Pladur Icecrystal

Farve:

Relief sort 495

Byggeår:

2019
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Stålprofiler erstatter fibercement
Har du et bedaget hus, der fortjener opmærksomhed? Lider det af trætte facader,
er det måske tagbeklædt med fortidens asbestsynder eller er det bare mærket af
tidens tand? Så kan stålprofiler med et trylleslag forvandle dit hjem til et miljørigtigt
boligformsprog i nutid. På denne villa er det tidligere fibercementtag erstattet af
stålprofiler, og vupti har du et hypermoderne udtryk, hvor Nordic Klikfals raffinerer og
opdaterer huset med det pudsede murværk. Vores designprofil Nordic Klikfals er blevet
ekstrem populær til renovering af både erhvervs-, bolig- og institutionsprojekter.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB

Farve:

Dark silver 332

Byggeår:

2019

SIDE 47

LET’S TALK STEEL

Sankt Birgitta Skole får superflot ”stålbarak”
Denne privatskole i Maribo er gået all in på pladsudvidelse og har ”relanceret”
skolebarakken i en helt ny form. En topmoderne og lækker tilbygning beklædt med
Nordic Klikfals på både tag og facade inviterer til indlæring i særklasse.
Der er god økonomi i at bruge tyndpladestål i forbindelse med ombygning, tilbygning
eller renovering af skoler. Stålprofiler er hurtige at montere, har lang levetid og kræver
minimum vedligeholdelse. De er produceret af bæredygtigt GreenCoat®-stål og giver
dig frihed til at skabe præcis det udtryk, du ønsker.

Fakta

SIDE 48

Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Dark Silver

Byggeår:

2021
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Grim ælling forvandlet til smuk svane
Sundby-Hvorup Boligselskab har totalrenoveret dette dobbelthus. Bygherre har
erklæret sig yderst tilfreds med transformationen, der har forvandlet en nedslidt
bygning til en topmoderniseret udlejningsejendom. Nordic Klikfals i Dark Silver passer
utrolig godt til det pudsede murværk – forvandlingen er gennemarbejdet og de
forskellige byggematerialer er nøje afstemt med et stringent og stilrent resultat til følge.

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pro BT Mat

Farve:

Dark Silver

Byggeår:

2021
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Penthouselejligheder i IrmaByen
Attraktive andelsboliger midt i IrmaByen – Rødovres nye bydel. Bydelen er opført på
den historiske lokation, hvor dagligvarekædens gamle hovedkontor havde til huse.
Der er leget med spændende designdetaljer på facaderne og effektfuld farvevariation
i fugerne. Arkitema Architects har ramt plet med dette innovative andelsprojekt,
hvor privatlivet forenes med fællesskabet, hvor by og natur går hånd i hånd og hvor
”menneskelivet” synes at være fællesnævneren i et visionært boligkompleks midt i
storbyens pulserende liv.

Fakta
Profiltype:	Nordic Klikfals 475 / Nordic Klikfals 275

SIDE 50

Farve:

Brun specialfarve

Arkitekt:

Arkitema Architects

Byggeår:

2021
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Villa fra 70’erne ”ompakket” i stålprofiler
Med Nordic Klikfals på tag og facade har privatboligen undergået en signifikant
forvandling, der opdaterer boligstilen til nyeste version indenfor moderne boligbyggeri.
De store, rene flader af stålprofiler på både tag og facade tilfører maksimal effekt
til den minimalistiske ”formulering” og besegler denne boligrenovering i et særdeles
vellykket og opdateret formsprog.Med denne totalrenovering tager 70’er-villaen et
kvantespring direkte op i nutiden!

Fakta
Profiltype:

Nordic Klikfals 475

Overflade:

GreenCoat Pural BT Mat

Farve:

Sort

Byggeår:

2021
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Frame System
Med Frame System får du
en professionel løsning til
inddækninger af vinduer og
døre. Et system som sikrer
tætte samlinger samt en flot
finish, der komplementerer
den øvrige facadebeklædning.
Inddækningerne special
produceres på egen fabrik til lige
præcis dit projekt, ud fra dine
egne mål. Frame System leveres
i stål i alle standardfarver samt i
kobber og aluminium.

Fordele med Frame System
Systemet er montageklart og hurtigt at montere uden
materialespild. Resultatet er en optimeret og funktionel
inddækningsløsning, der fremstår visuelt flot.

Billedet til venstre viser Demens- og Hjernecentrum i Aarhus – et imponerende
projekt med mere end 10.000 m² ståltag og facader i Nordic Klikfals samt
DS Frame System anvendt ved inddækninger af døre og vinduer.
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Nordic Klikfals - Teknisk data
TEKNISK DATA

Nordic Klikfals 275

Nordic Klikfals 475

Materiale

Stål og kobber

Stål og kobber

Profilhøjde

30 mm

30 mm

Godstykkelse

0,60 mm

0,60 mm

Dækbredde

275 mm

475 mm

Pladebredde

305 mm

505 mm

Minimum pladelængde

350 mm

350 mm

Maksimum pladelængde

10.000 mm

10.000 mm

Minimum taghældning

8°

8°

Vægt pr. m

Stål: 7,38 kg
Kobber: 7,99 kg

Stål: 6,50 kg
Kobber: 6,94 kg

2

Nordic Klikfals 275
MED designspor (tag- og facadeprofil)
Dækbredde 275 mm
137,5 mm

137,5 mm
30 mm

Pladebredde 305 mm

Nordic Klikfals 475
MED designspor (tag- og facadeprofil)
Dækbredde 475 mm
137,5 mm

137,5 mm

200 mm

30 mm
Pladebredde 505 mm

Nordic Klikfals produceres i følgende varianter
Nordic Klikfals 275
UDEN designspor (tag- og facadeprofil)
Dækbredde 275 mm
30 mm
Pladebredde 305 mm

Type 1 med lige forkant

Type 2 med ombukket forkant

Type 3 med udklippet forkant

Til tag og facade.

Til tag og facade. Leveres med falseluk,
udklippet forkant og ombukket forkant.

Til tag og facade. Leveres med falseluk
og udklippet forkant.

Nordic Klikfals 475
UDEN designspor (tag- og facadeprofil)

På dette produkt kan der forekomme spændingsbuler.
Dækbredde 475 mm

Alle DS pladetyper til tag og facade præsenteres på vores hjemmeside: www.ds-staalprofil.dk

30 mm
Pladebredde 505 mm
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Testet til orkanstyrke
Nordic Klikfals er testet ved Teknologisk Institut
Nordic Klikfals har et særdeles stærkt sideoverlæg.
Tag- og facadeb eklædning med Nordic Klikfals
kan modstå vindhastigheder op til orkanstyrke
- Vores variant i stål er godkendt op til 50 m/s, og
vores kobbervariant er godkendt op til 45 m/s.
VINDSTYRKETABEL
m/s

Fakta

Betegnelse

På land

På vand

12

>32,6

Orkan

Voldsomme ødelæggelser

Luften fyldt med skum,
der forringer sigten væsentligt

11

28,5-32,6

Stærk storm

Talrige ødelæggelser

Umådeligt høje bølger. Havet er dækket
af hvide skumflager. Sigten forringet.

10

24,5-28,4

Storm

Træer rives op med rode.
Betydelige skader på huse

Meget høje bølger – næsten hvid
overflade. Skumsprøjt påvirker udsigten.

9

20,8-24,4

Stormende kuling

Store grene knækkes.
Tagsten blæser ned

Høje bølger, hvor toppen vælter over.
Skumsprøjt kan påvirke sigten.

8

17,2-20,7

Hård kuling

Kviste og grene brækkes af.
Besværligt at gå mod vinden

Ret høje, lange bølger.
Bølgekammen brydes til skumsprøjt.

7

13,9-17,1

Stiv kuling

Større træer bevæger sig.
Trættende at gå mod vinden

Hvidt skum fra brydende bølger føres
i striber i vindens retning.

6

10,8-13,8

Hård vind

Store grene bevæger sig

Store bølger. Hvide skumtoppe overalt.

5

8,0-10,7

Frisk vind

Små løvtræer svajer lidt

Middelstore langagtige bølger med
mange skumtoppe, evt. skumsprøjt.

4

5,5-7,9

Jævn vind

Støv og papir løftes. Kviste og
mindre grene bevæger sig

Mindre bølger med hyppige skumtoppe.

3

3,4-5,4

Let vind

Blade og små kviste bevæger
sig. Vimpler løftes

Småbølger, hvor toppe brydes.
Glasagtigt skum.

2

1,6-3,3

Svag vind

Små blade bevæger sig

Ganske korte små bølger, som ikke
brydes.

1

0,3-1,5

Næsten stille

Røgen viser netop
vindens retning

Små krusninger uden skum.

0

0,0-0,2

Stille

Røg stiger lige op

Havet er spejlblankt.
Kilde: DMI
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Maksimal levetid og optimal beskyttelse
Materialebeskrivelse

Korrosionsbestandighed

For at opnå den maksimale levetid på din nye stålbeklædning er det essentielt, at du vælger en overflade

En stålplades evne til at modstå korrosion og rust angives

belægning, der kan modstå de klimatiske påvirkninger, som forefindes i netop dit nærområde. Ønskes der

som stålpladens korrosionsbestandighed. Ud fra internati-

samtidig sikkerhed for en høj UV-bestandighed, bør dette også være en del af dine overvejelser.

onale standarder kan alle overfladebehandlinger klassificeres iht. deres evne til at modstå denne korrosion. Stan-

Kontakt gerne vores salgsafdeling, hvis du ønsker rådgivning til valg af overfladetype. Eller vælg blot den bedste.

darden angiver bl.a. pladens ydeevne indenfor forskellige
produkt-elasticitetsklasser, forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser og forskellige UV-bestandighedsklasser.

GreenCoat
Pural BT

GreenCoat Pural
BT Mat

GreenCoat
Pro BT Mat

Pladur
IceCrystal

RC5+

RC5+

RC5

RC4

RC5

Korrosionsmodstand

Excellent

Excellent

Very good

Very good

Excellent

Ridsefasthed

Excellent

Excellent

Very good

Excellent

-

fladebehandlinger ikke længere aktuelle. I stedet for

RUV4

RUV5

RUV3

RUV3

-

at fokusere på overfladebehandlingens tykkelse bør

Very good

Very good

Good

Very good

-

40

<5

10

2-15

-

Minimum temperatur

-60° C

-60° C

-15° C

-60° C

-

Maksimum temperatur

100° C

100° C

100° C

100° C

-

Let
struktureret

Let
struktureret

Struktureret

Struktureret

Glat

Overfladetykkelse µm

50

50

36

36

-

Bagsidelakering (uspecificeret - kan variere)

Grå

Grå

Grå

Grå

-

30 år

30 år

30 år

25 år

50 år

Produkt / Overflade
Korrosionsbestandighed iht. EN 10169-2

UV-bestandighed
Rengøringsvenlighed
Glansgrad (Gardner 60°)

Overfladestruktur

Garanti mod gennemtæring
Læs mere på www.ds-staalprofil.dk

Kobber

Tidligere antagelser om, at en tyk overfladebehandling
nødvendigvis er ensbetydende med en god korrosions
bestandighed, er med indførelsen af en ny række over

man i langt højere grad fokusere på, hvilken korrosions
bestandighed overfladebehandlingen giver.
Alle DS Stålprofils overflader er PVC-fri og dermed miljøvenlige løsninger.

INTERSEROH
®

RECYCLING
Hersteller-Nr.: 137411

GreenCoat® er et bæredygtigt og nytænkende produkt til byggeindustrien - GreenCoat® er SSABs innovative og miljøvenlige, prælakerede stål. GreenCoat®-produkterne er
specielt udviklet til tag og facader, hvor der er ønske om æstetik og lang levetid. De fleste GreenCoat®-produkter bygger på en biobaseret teknologi (BT), hvor en betydelige
del af de traditionelle, fossile olier er erstattet af svensk rapsolie. GreenCoats prælakerede produkter er markedets grønneste alternativ til tag og facader.
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Bæredygtigt stål til grønne byggeprojekter
Det er faktisk verdens mest miljøvenlige
overfladebehandling til stålprofiler, som er udviklet

GreenCoat® er varemærket for innova
tivt og holdbart prælakeret stål med
miljø og klimavenlig overfladebehandling
baseret på svensk rapsolie. Den perfekte
overfrakke til dit grønne byggeri.
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Sikkerhed for kvalitet og holdbarhed

til at sikre byggerier en holdbar farve og en

Produkttest gennem 40 år sikrer, at kvalitet og

modstandsdygtig overflade uanset vejret.

holdbarhed er helt i top. GreenCoat® er testet
i al slags vejr og i forskellige miljøer - også mod

GreenCoat® anvendes til både tag- og

korrosion og UV-stråling. GreenCoat® er det

facadeløsninger og spiller en afgørende rolle i

optimale valg for den moderne bygherre med

mange nye, spændende byggeprojekter, hvor de

miljøbevidst fokus

miljømæssige hensyn gør en forskel.
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Respekt for miljø, økonomi og mennesker
Hensynet til miljø og bæredygtighed
er et kardinalpunkt i den måde, som vi
driver vores virksomhed på.

Cradle to Cradle
Certified® Bronze

ISO Certificeringer

Cradle to Cradle (C2C) hand-

ISO 14001, der er en standard

Hvor det er teknisk muligt, tilstræber
vi den mest miljørigtige og rationelle
produktionsmetode. Og vi tænker miljø
hensyn ind allerede i projekterings- og
planlægningsfasen.

ler om at minimere de negative

inden for miljøledelse, som blandt

effekter af produktion og produkt – og fremme de

andet stiller krav til virksomhedens processer og

positive effekter på miljø, økonomi og mennesker

evne til at udnytte ressourcer. Formålet er at sikre så

i hele livscyklussen – præcis som i naturens eget

lavt et ressourcespild og så lidt forurening som mu-

økosystem, hvor overskudsmaterialer og affald

ligt. Herunder arbejder vi med FN’s verdensmål som

enten nedbrydes biologisk eller indgår som nærings-

en strategisk retning og et miljøledelsessystem, der

stoffer til andre dyr og planter.

er med til at sætte rammerne og strukturen, så vi

DS Stålprofil er certificeret efter

prioriterer og fokuserer på relevante mål og delmål.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til

DS Stålprofil er den første danske producent af

bl.a helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, redu-

tyndpladestål, der har opnået Cradle to Cradle

Endelig har vi et eksternt certificeringsorgan, der

cere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sund-

Certificering® Bronze på hovedproduktgruppen:

foretager regelmæssige audits for at sikre, at vi til

hed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig

Stålprofiler til tag- og facadebeklædning. Blandt de

stadighed arbejder i overensstemmelse med kravene

økonomisk vækst samt fremme fred og sikkerhed

certificerede produkter er GreenCoat® stålproduk-

i ISO 9001 og EN 1090-1.

og stærke institutioner, og på at styrke internationa-

ter, hvor en stor del af den traditionelle fossile olie i

le partnerskaber.

belægningen nu er erstattet af rapsolie.

DS Stålprofil optimerer i 2022 mod følgende af verdensmålene: 5, 8, 12, 13 og 17. Se mere om vores arbejde med de 17 verdensmål på vores hjemmeside.
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www.ds-staalprofil.dk

Fakta
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