
SINUSKORRUGERAD PLÅT 
PANNPLÅT



flexibelt   snabbt    pålitligt

SINUSKORRUGERAD PLÅT
Den mjuka formen hos den klassiska Sinuskurvan ger Sinusprofilen en särskild finess 
och charm. De olika läggningstyperna - horisontellt eller vertikalt - möjliggör både en fin 
strukturering och en tydlig uppdelning av vägg- och takytan. Mjuka ljus- och skuggeffekter 
gör att det just på större ytor uppstår en tilltalande livlighet. 
Kan användas såväl inomhus som utomhus med en god totalekonomi.

Märsta Förenade, 
Märsta

Dala-Profil AB är ett privatägt, 
tillverkande företag som grundades 1980.
Företaget finns i Borlänge - i hjärtat av 
plåtriket - med försäljning och tillverkning.



Sinus 38 Tillverkas i tjocklekarna 0,5-0,7 mm i Dala Profil’s lagerfärger. 
I övrigt enligt förfrågan.

Sinus 18/76 Tillverkas i tjocklekarna 0,5-0,7 mm i Dala Profil’s lagerfärger. 
I övrigt enligt förfrågan.

Pannplåten passar lika bra i 
kulturhistoriska som moderna miljöer.Pannplåt 18-270



Tak- och fasadplåt
Slätplåt i format och rulle
Slittade band
Sinuskorrugerad plåt
Pannplåt
Takavvattningssystem
Taksäkerhet
Infästning
m.m.
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Detta är en avskrift av 
originalcertifikatet  
utförd av SP./ This is 
a duplicate of the 
original certificate 
issued by SP. 

Lennart Månsson

CERTIFIKAT 
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet 

SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002
ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE 
nr/no. 2995 

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

DALA PROFIL AB 
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller: 

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:  

Profilering och försäljning av stål-, aluminium- och rostfri plåt för  
tak- och fasadbeklädnad samt försäljning av tillbehör 

Profiling and sales of steel-, aluminium- and stainless plate for 
roof and facing and also sales of fittings

Certifikatet är giltigt till och med 5 februari 2014 och utfärdades ursprungligen 5 februari 2002.  
Ytterligare information finns på www.sp.se.

This certificate is valid until and including 5th February, 2014 and was originally issued 5th February, 2002.  
Further information can be seen at www.sp.se. 

Borås den 5 maj 2010/5th May, 2010

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 
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ISO  9001


