
Arkitektens 
skitse



2

Virkelyst 11, 9400 Nørresundby

+45 9810 1111

info@abbyggeprofiler.dk

www.abbyggeprofiler.dk



3

AB BYGGEPROFILER A/S 
 ER DANSK DISTRIBUTØR AF PLANNJA, RUUKKI, 
RAU OG LISUS.

AB Byggeprofiler A/S er en innovativ og fremsynet virksomhed, 

og vi er din totalleverandør af blandt andet strækmetal, 

sandwichpaneler, tag, tagrender, facadeprofiler, facadekassetter 

og løsninger til støbning af etagedæk.

Vi arbejder målrettet på at skabe fleksible og kvalitetsbevidste 

løsninger til både små og store byggeprojekter i hele landet. Vi har 

mange års erfaring som samarbejdspartner med såvel bygherrer 

som arkitekter, ingeniører og håndværkere, hvilket giver os stor 

forståelse for projektplanlægning, - udvikling og udførelse. Vi 

har et stærkt og godt kendskab til branchen qua et engageret 

personale med masser af anciennitet, en bred viden og stærke 

faglige kompetencer inden for byggeri.

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten! 
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TREND 275 & 475 

DESIGN −  TREND
Plannja Trend 2.0 er nyskabende og unik i sit design, 

og giver derfor et sikkert løft til både boligforeninger, 

erhvervsdomiciler og parcelhuse. Profilets unikke 

klikfunktion og ombukket i forkanten medfører let montage, 

da pladerne blot skal klikkes sammen. Samtidig er der 

ingen synlig fastgørelse på tagfladen, hvilket er med til at 

skabe et eksklusivt design. Endvidere skaber profilets høje 

fals linjer på tagfladen, hvilket giver et stilsikkkert udtryk. 

Plannja Trend er produceret i Plannjas bedste kvalitet og 

udseendet ligner en mat keramisk overflade, hvorfor der er 

minimal genskær på tagfladen.

Plannja Trend adskiller sig fra lignende tagprofiler i zink og 

kobber, da profilet ikke afgiver miljøskadelige stoffer. Med 

andre ord betyder dette, at med Plannja Trend skal du ikke 

bekymre dig om, at rense regnvandet inden det ledes væk 

fra taget og ned til grundvandet. 

Trenden er kommet for at blive! 
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Plannja Trend som 

facade side 24/25
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DESIGN −  PANDEPLADE
Luk øjnene og forestil dig et klassisk dansk ståltag. Billederne 

der dukker op er ofte af 50-60 år gamle lader med ræverøde 

rustne ståltage. Dette er kendetegnet ved den første 

generation af Pandepladen, da pladen var uden topbelægning. 

Siden da er stålet og belægningerne til Plannja Pandepladen 

blevet videreudviklet og tilpasset endnu mere til det hårde 

nordiske klima. Pandepladen anvendes i dag til alt lige fra 

renoveringsopgaver, bygningsmindemærker, parcelhuse til 

murermesterhuse, hvor der ønskes et anderledes udtryk og 

nye designløsninger. Profilets diskrete profilering harmonerer 

godt sammen med både glatte og ru facader samt store 

vinduespartier. Pandepladen er med andre ord det ældste og 

mest populære tagprofil til dato. Pandepladen er nærmest et 

synonym med Plannja.

Pandepladen produceres stadig i galvaniseret stål, som med 

tiden patinerer - med reference til den første generation. 

Udviklingen har medvirket, at Pandepladen nu også 

produceres i aluminium, som egner sig specielt godt til boliger 

tæt på kysten.

Industrielt look, pandeplade 
på facade

PANDEPLADE 
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FØR EFTER

EKSKLUSIV STANDARD −  ROYAL
Plannja Royal udtrykker en moderne stil med sit 

enkeltbølgede og traditionelle design. Plannja Royal 

tilbydes i både stål og aluminium, hvor sidstnævnte er 

særlig velegnet til boliger ved kystnære områder.

Profilet kan let monteres og er velegnet til 

renoveringsopgaver og nybyggeri. Plannja Royal er det 

bedste teglstensprofil du kan få, som samtidig sikrer at dit 

tag forbliver flot i mange år.

ROYAL 
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UDDANNELSES INSTITUTION

DESIGN −  MODERN
Plannja Modern er, som navnet indikerer, et moderne tagprofil som du helt eksklusivt kun kan få 

hos AB Byggeprofiler. Profilet passer både til funkisvillaer, arkitekttegnede boliger, institutioner og 

boligforeninger. Plannja Modern står som en unik tagløsning inden for skandinavisk tagdesign, og 

tagets profilerede linjespil signalerer gedigent håndværk, og giver dit hus et karakteristisk udtryk. 

Plannja Modern er et solidt alternativ for listedækket tag både med hensyn til montage, holdbarhed og 

garanti. 

Plannja Modern har en slidstærk overflade, som er belagt med Plannja Hard Coat.

Plannja Modern fås i 7 forskellige farver.

MODERN 
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STRÆKMETAL  

RAU −  STRÆKMETAL
Det tyske familiefirma Rau har gennem de sidste 60 år udviklet et 

endeløst udvalg af strækmetal, som anvendes til forskelligartede 

byggeprojekter. De mange års erfaring gør at Rau er i stand til, at 

håndtere store og komplekse produktionsforløb med en høj grad af 

fleksibilitet. 

Der er en grund til, at arkitekter over hele landet er blevet begejstret 

for at arbejde med strækmetal og de mange effekter, som det kan 

skabe. Råt og fint. Kantet og blødt. Stærkt og fleksibelt. Holdbart og 

foranderligt – er definitionen af Rau.

Produktion 

Strækmetallet produceres i mange forskellige materialer og 

godstykkelser, hvor de mest almindelige er: galvaniseret stål, 

aluminium og kobber. Vi kan ligeledes tilbyde forskellige overflader 

såsom pulverlakering, anodisering, varmgalvanisering mm. 

Maskerne i strækmetallet skabes ved forskudte klip og træk i pladen, 

hvilket medfører stivhed til metallet. Dette betyder, at materialet kan 

klippes til enhver ønsket størrelse uden problemer, og der er derfor stor 

design frihed i forhold til det færdige udtryk: gennemsigtighed, dybde, 

materiale og overflade. 
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DESIGN −  PROFILER
Designprofilerne fra Ruukki tilføjer et spændende visuelt udtryk til dit byggeprojekt. Designprofilerne leveres 

i mange forskellige designs, som er fremstillet i solide materialer såsom stål, aluminium, kobber og Cor-Ten. 

Ruukkis designprofiler giver mulighed for interessante designløsninger, der giver dig uendelige valgmuligheder 

til dit byggeprojekt. For det første kan du skabe spændende facader med kontrast og form. For det andet kan 

du skabe liv på indvendige vægge og lofter. Der er med andre ord ingen grænser for, hvordan du anvender 

designprofilerne fra Ruukki. Samtidigt vil du opleve, at perforerede profiler forbedrer akustikken gevaldigt 

indendørs, hvorfor de blandt andet er velegnet til kontorområder. 

Profilerne produceres i mange forskellige farver og materialer samt med forskellige overflader. Vælger du en 

perforeret overflade, kan du skabe en facade med liv og lys, ved at montere lys på pladens bagside. 

Med Cor-Ten S7 får du en levende og visuel facade, hvor overfladen ændrer sig med tiden. Cor-Ten profilerne 

fra Ruukki er mere mørke og matte i tørt vejr, og når det regner, bliver de mere brunlige og skinnende. Cor-

Ten profiler anvendes både på bygninger, i gårde, haver og parker, da det rustne og rå udtryk passer godt 

ind i mange omgivelser. Designprofiler i Cor-Ten bliver ofte brugt, når der ønskes en rustik kontrast. Ruukkis 

brede sortiment indebærer både specieldesignede profiler og et omfattende udvalg af standardprofiler. 

Samtidig tilbyder Ruukki markedets største udvalg af Cor-Ten profiler.

 1

DESIGN PROFILER  
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Rome S S34 Oulu T10 A Oulu T10 BCor-Ten S7
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SANDWICHPANEL  
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RUUKKI −  SANDWICHPANELER
Oplev hvordan energirigtige sandwichpaneler fra 

Ruukki kan skabe rammen om en lavenergibygning 

på rekordtid. Sandwichpanelerne skaber en lufttæt 

konstruktion, som giver dig mulighed for at spare 

op til 20% på varmeforbruget sammenlignet med 

traditionelle løsninger.

Ruukkis sandwichpaneler er omkostningseffektive 

præfabrikerede elementer, der består af en 

isoleringskerne mellem to farvebelagte stålplader. 

Den isolerende kerne består enten af ekstra 

isolerende E-PIR skum, brandhæmmende X-PIR 

skum eller en kerne af traditionel mineraluld.
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STANDARD −  SINUS 18 & 51
Plannja Sinusprofiler er alsidige og kan anvendes både til: tag 

og facade, renovering og nybyg samt til landbrug og erhverv. 

Udover at benytte profilerne udenfor, kan de også anvendes 

indenfor som et pift på væg og loft. 

Både Plannja Sinus 18 og 51 har et harmonisk bølget design, 

hvor pladens bløde kurver visuelt leder tankerne hen på 

Vesterhavets bølgende vand. Sinus 18 er et småbølget lav profil, 

hvor Sinus 51 er et storbølget høj profil. Ønsker du et profil i høj 

kvalitet, som er let at håndtere og med halvmat overflade, så 

skal du vælge Sinusprofiler. 

SINUS 18 & 51 

Den fortrukne til renovering
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DESIGN −  GLAS SPIDER
Lisus’ C Serie er en raffineret og teknologisk serie af elementer 

til montering af glasfacader. Serien definerer ynde i sit design og 

er udviklet med henblik på at skabe et enestående udtryk. Lisus’ 

glasmonteringselementer er gennemtestet og er af højeste kvalitet 

- derfor kan de modstå al slags vind og vejr.

Lisus’ Spider Fitting er designet med fokus på funktionalitet og 

elegance. Efter mere end tre årtier, som innovatører på dette 

marked, har Lisus udviklet produkter, der skaber mange flere 

tilpasningsmuligheder for rammeløse glasfacader og -vægge. 

Spider Fitting leveres også med Hole Finder, som minimerer fejl og 

sikrer perfekt pasform hver gang. 

Er du i tvivl om bæreevne og glasskæring, så beregner vi gerne et 

tilbud til dig.

SPIDER  
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COMBIDECK 45 

TECH −  COMBIDECK 45
Plannja Combideck 45 er en meget effektiv støbeforskalling, 

der efter støbefasen udgør underkantsarmeringen 

i et in-situ støbt betondæk, hvilket nedsætter både 

materialeforbrug og arbejdstid. 

Plannja Combideck 45 er et armeringsprofil, som giver et 

stærkt etagedæk, hvor der er mulighed for spændvidder op 

til 7 m. Plannja Combideck 45 er udformet med pileformet 

prægning i pladen, som griber fat i betonen, når den er 

hærdet. Den gode forskydningsforbindelse med betonen 

betyder, at hele pladens tværsektion fungerer som 

underkantsarmering - resultatet er en stærk konstruktion.

Skal vi beregne for dig?



19

Endvidere er Plannja Combideck 45 nem at montere, 

og den giver en glimrende platform for arbejdet i 

forbindelse med udsparinger, armering og støbning. 

Tidsforbruget til forskalling og understøtning 

mindskes således betydeligt. 

Plannja Combideck 45 er typegodkendt med hensyn 

til brand, bestandighed og holdbarhed. Combideck 

45 leveres i galvaniseret udførelse op til 15 m, og er 

bærende op til 7 m i enkelt spænd.

Skal vi hjælpe dig med din beregning?

TEKNISKE DATA:
Materiale: Galvaniseret stålplade

Tykkelse: 0,85 mm

Vægt: 8,9 kg/m2

Dækkebredde 900 mm

Højde: 45 mm
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FACADEPANEL −  LAMELLA
Med Ruukkis Lamella kan du skabe et harmonisk, imponerende 

og moderne udtryk på din facade, som nemt og hurtigt kan 

monteres. De mange forskellige designformer gør det visuelt 

muligt, at lege med vertikale og horisontalt kontraster.

Panelerne er tilgængelige i et omfattende farveudvalg samt 

i forskellige materialer såsom stål, aluminium og Cor-Ten. 

Desuden produceres Lamella både med skjult eller synlig 

fastgørelse.

FACADEPANEL  

 2 2  1

 1

 1

Groove 30

 2

Straight 100



21

TAGRENDER −  STÅL & ALUMINIUM
Et let regnvejr med 1 mm nedbør pr. time på et 100 m2 tag 

indebærer 500 liter vand i løbet af fem timer. Derfor er korrekt 

vandafledning fra tagfladen altafgørende.

Med Plannjas tagrendesystem er der mulighed for at vælge 

en tagrende, der passer til netop dit projekt, uanset om det er 

til et parcelhus eller en industribygning. Tagrender og tilbehør 

produceres i aluzink, silvermetallic samt i 8 forskellige farver. 

Endvidere kan tagrenderne leveres i de unikke materialer: 

aluminium og kobber. 

Tagrender fra Plannja leveres med op til 40 års garanti.

TAGRENDER 
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KASSETTER −  LIBERTA
Liberta kassetter er en alsidig måde, hvorpå du kan skabe en elegant og ensartet 

overflade på din facade. Du kan ændre bygningens udtryk ved hjælp af kassetterne, 

som produceres i tilpassede størrelser og bredder. For særligt store kassetter 

anbefaler vi Liberta Grande.

LIBERTA KASSETTER  

Cor-Ten 600 Elegant 500 Original 102
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TREND FACADE
Nyhed i 2018
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FACADE −  TREND 
Hvis du ønsker en facade i skandinavisk design med, rene elegante linjer, så er Plannja Trend det rette profil. 

Profilet kan monteres både vandret og lodret og findes i to bredder. 

Plannja Trend et let at montere, da det blot skal klikkes sammen, hvilekt skaber en elegant overflade uden 

synlig fastgørelse. Samtidig er det en miljøvenlig og udseendet ligner en mat keramisk overflade, som er 

modstandsdygtig over for ridser. Plannja Trend produceres både med eller uden spor midt på profilet. De 

forskellige typer af profilet kan frit kombineres på samme bygning, hvilket vil skabe en unik facade med liv. 
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HØJPROFILER  

T45-30L-905 T70-57L-1058 T130M-75L-930 T153-40L-840

RUUKKI −  HØJPROFILER 
Ruukkis højprofiler er bærende profiler, som produceres i råmaterialer af høj kvalitet. Højprofilerne er 

særlig velegnet til tagkonstruktioner på kommercielle og industrielle bygninger. 

Med Ruukkis højprofiler får du konkurrencedygtige løsninger fra et bredt produktprogram, da profilerne fås 

med forskellige designudtryk, belægninger og finish.

Højprofilerne er omkostningseffektive tagløsninger med mulighed for lange spændvidder, hvilket eliminerer 

sekundære stålkonstruktioner. Profilerne er udviklet med forskellige tekniske egenskaber, hvorfor de 

passer til vidt forskellige opgaver og byggerier. En af styrkerne ved Ruukkis højprofiler er, at de er stærke 

og solide, og de kan derfor klare meget store spænd.  
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Overflader og tilbehør
Galvaniseret, polyester, pural eller interiørlak er de mest almindelige indvendige overflader på højprofilerne. 

Tilbehørsprogrammet indebærer: befæstelse, skumklodser, forstærkningsprofiler mv.

T153’s højde og optimale geometri gør det til den stærkeste tagplade i Ruukkis sortiment. T153 er målrettet 

til tagkonstruktioner med spænd på over 5 m.

T130M er et mikroprofileret tagprofil som er velegnet til tagkonstruktioner med spænd på over 5 m

Den optimale geometri på T70 og T45 muliggør omkostningseffektive tagkonstruktioner til rimelige spændvidder. 

T70 er målrettet til tagkonstruktioner med spænd på mindre end 5 m, og T45 er velegnet til tagkonstruktioner 

med spænd på mindre end 3,5 m.
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