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Möjligheter som ger mervärden
Våra stålprofiler är utvecklade för att möta höga krav på design, säkerhet 
och energieffektivitet. För att optimera valet och nyttan av våra profiler ger 
vi tillverkare, arkitekter och konstruktörer full support i konstruktionsarbetet. 
Du kan när som helst få råd och vägledning kring produktvalet men också 
kring konstruktion och senaste profilteknik. Vårt egenutvecklade program 
KBK – Konstruktion, Beredning, Kalkyl – ger värdefullt understöd i det löpande 
arbetet. Hör av dig så hjälper vi dig!

Detaljerna som skapar möjligheter:

• Extra smala och breda profiler
• Anpassade profiler för modullås
• Bågar, runda fönster och välvda   
 dörrar
• Klämfri bakkant
• Profiler för dörrblad och dörrkarm  
 med spår för tätningslist

Dörr- och väggpartier: Stålprofilsystem SP 35000, SP 56500,   
 SP 76500

Övrigt: Brandkrav EW60, EI15, E30

Byggår: 2015

Arkitekt: White Arkitekter  

Byggföretag: NCC AB

Producent: Fasadsystem Stål i Borås AB

På Skånegatan 1–3, granne med 
Ullevi, ligger den moderna kon-
torsbyggnaden som består av 
fyra huskroppar på upp till nio 
våningar. Byggnaden håller hög 
miljöklass – den har klarat de 
tuffa miljökraven i BREEAM och 
är dessutom miljöcertifierat en-
ligt Excellent BREEAM.

Huset, som är drygt 20 000 kvm, 
erbjuder stora och öppna ytor 
med högt i tak. För att skapa 
dessa ljusa och öppna ytor, 
samtidigt som man uppfyller 
ställda krav på brandskydd 
och utrymning, har man använt 
stålprofiler från oss på Stålprofil 
i flertalet brandklassade dörr- 
och fönsterpartier.

I fastigheten finns arbetsplatser 
för hundratals människor, vil-
ket innebär att dörrar kommer 
öppnas och stängas frekvent. 
Tack vare stålets kvalitet och 
slitstyrka undviker man beho-
vet av frekvent underhåll, och 
kan istället säkerställa att tiden 
mellan underhållen förlängs.
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