Standard- og specialløsninger i aluminium
– nemt, hurtigt og til tiden!

Dansk Aluminiumsindustri kan tilbyde et bredt udvalg af profiler,
som med forskellige tilvalg tilpasses dine individuelle ønsker. Nemt
og overskueligt – oplys blot de enkelte mål og tilvalg, så er vi parat
til at håndtere din ordre.
Har du ønsker om andre profiler, så kontakt os, og vi finder sammen
en løsning på opgaven.
Standardløsninger

Tillæg til standardløsninger
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Øvrige inddækninger og profiler:

•
•
•
•
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Hjørneprofil
Skotrende
Vindskede
Vinkelprofil
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•
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U-profil
Sternkapsel
Vandnæse
Facadekassette

Kontakt os, hvis du har andre ønsker,
så finder vi sammen en løsning.

Hos Dansk Aluminiumsindustri arbejder vi hovedsagligt med:
•
•
•
•
•

Aluminium
Rustfrit stål
Kobber
Messing
Zink

Efterbehandling
De ønskede profiler og inddækninger bukkes også i
færdigmalede plader, hvor vi har de mest almindelige
farver og natureloxeret på lager.
De forskellige emner kan også efterfølgende pulverlakeres, hvilket giver en ensartet overflade, der er
modstandsdygtig over for ridser og vejrlig. Pulverlakeringen er desuden skånsom mod miljøet, da det
i modsætning til f.eks. maling ikke indeholder skadelige opløsningsmidler. Der er mange muligheder for
at skabe unikke udtryk gennem valget af farver og
glans. Kontakt os og vi hjælper dig godt og sikkert
frem mod det optimale valg.
Hvorfor Aluminium?
Aluminium er metallet med de mange unikke anvendelsesmuligheder, der vinder større og større
indpas – ikke mindst i dansk byggeri. Aluminium i
form af f.eks. sålbænke, inddækninger og facadebeklædninger skaber harmoni og helt nye udtryk i
dansk arkitektur, der er kendetegnet ved enkelhed
og stramme linjer.
Der er mange klare fordele ved at anvende aluminium – det kræver ingen vedligeholdelse, det har i
forhold til andre metaller en meget lav vægt, det er
stærkt og meget holdbart. Den meget lave vægt har
stor betydning i forbindelse med håndteringen på
byggepladsen.
Hurtig og sikker levering med egen bil
Tid er penge – levering til aftalt tid er derfor yderst
vigtig. Vi har vores egen lastbil, der leverer de bestilte
varer direkte til dit lager eller til byggepladsen. Ved
små ordrer kan du i lokalområdet forvente dag-tildag levering. Ved levering til øvrige dele af landet kan
du forvente at varerne afsendes som aftalt.

Hvorfor vælge Dansk Aluminiumsindustri ApS?
Dansk Aluminiumsindustri, der har base i Aalborg, fremstiller profiler og specielle kundetilpassede løsninger
i aluminium, rustfrit stål, kobber, messing og zink til levering i hele landet. Vi er en innovativ virksomhed,
der gerne tager imod kundernes udfordrende opgaver. Stort og småt – vi fremstiller også serieproducerede
produkter til autobranchen samt udvikler og producerer helt igennem unikke løsninger, der er tilpasset den
enkelte kundes ønsker og behov.
Vi lægger stor vægt på gensidig sparring, for det er gennem inspiration og nytænkning, at vi kan levere dig
den bedste løsning – en løsning, hvor der i hver en detalje er tale om kvalitetsarbejde. Vi har en moderne
maskinpark, men endnu vigtigere, så har vi en medarbejderstab, der har mange års erfaring og den fornødne
indsigt til at løse selv komplekse opgaver. Vi bukker, former og svejser i aluminium og rustfri stål. Hos Dansk
Aluminiumsindustri er præcision, fleksibilitet, grundighed og kvalitet ufravigelige nøgleord. Vores mål er at
blive din fortrukne leverandør, når det handler om produkter i aluminium.

Vi kan også tilbyde et bredt program af dørkplader, strækmetalplader og perforerede plader.
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