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Fra idé til ferdig komponent
Hydal Aluminium Profiler er en
av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede
og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.
Vi leverer aluminiumprofiler til
de fleste bransjer. Våre hjemmemarkeder er Norge og Sverige
men vi leverer også till andre
markeder i Europa.
Vi vil kombinere vår oppgave som
leverandør av løsninger basert på
aluminiumprofiler og viderereforedlede komponenter med rollen som
aktiv samarbeidspartner når det
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gjelder design, produktutvikling og
konstruksjon.

Vi skal bistå våre oppdragsgivere i
arbeidet med å realisere konkurransedyktige profilløsninger som
tilsvarer kravene på funksjon,
presisjon og økonomi. Fra idé til
ferdig komponent.
Hydal Aluminium Profiler har
stor samlet kompetanse når det
gjelder produksjon, bearbeiding,
overflatebehandling og salg av
aluminiumprofiler.

Vi er en liten og fleksibel organisasjon med lang og solid markedsforankring og kundeerfaring. Vi har
omfattende ressurser for teknisk
service, ekstrudering, overflatebehandling og bearbeiding. I HAP
har du en samarbeidspartner med
enkle og raske kontaktveier, lokal
tilstedeværelse og høy fokus på
kvalitet og leveringssikkerhet.
Til sammen former vi dine
konkurransedyktige løsninger
og konstruksjoner basert på
aluminiumprofiler.
Fra idé till ferdig komponent!

Hydal Aluminium Profiler
Hydal Aluminium Profiler (HAP)
inngår i Hydal Group som består
av fire selskap rettet mot utvikling,
konstruksjon og produksjon av profiler
og komponenter i aluminium; Hydal
Cabinets, Skandinavias ledende
produsent av kundetilpassede
aluminiumskap, Hytrans, Nordens
ledende leverandør av profilsystemer
til transport og påbygging av større
kjøretøy, Hytools, produsent og
utvikler av profilverktøy til ekstrudering
av aluminiumprofiler

Hydal
Group
Hydal

HAP

Hytrans

Hytools

På Raufoss finnes vårt hovedkontor med
salg og teknisk support. Her produserer vi
aluminiumprofiler fra tre forskjellige presser.
Anodisering og bearbeiding skjer også her.

Håvik

Raufoss
Karlstad

Vetlanda
Hedensted

I Vetlanda i Sverige finnes Hydal
Alumiminium Profiler AB’s hovedkontor
med salg, kundeservice og teknisk support.
Her er og en enhet for avansert, skjærende
bearbeiding og videreforedling av profiler og
komponenter i aluminium. HAP AB har også
salgskontor i Karlstad.

•
•

HAP
Hydal / Hytrans / Hytools
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Ekstrudering

Ubegrensede
muligheter
Gjennom våre produksjonsressurser kan vi realisere
profilløsninger som imøtekommer kravene på funksjon,
kvalitet, presisjon og økonomi.
Ekstruderingsprosessen gir nesten ubegrensede muligheter for
tilpasning og utforming etter behov,og til å bygge inn funksjoner som
sparer kostnader i form av redusert etterbearbeiding og enklere
montering.
Vår tekniske service assisterer helt fram, fra idé til ferdig produkt,
og våre spesialtilpassede ressurser innen videreforedling innebærer
rasjonell og kosteffektiv bearbeiding.
Vi er sertifisert i h.h.t. ISO 9001, TS 16949 og ISO 14001.
4

Våre presser (fra 1200 opp til
7000 tonn) har kapasitet for
ekstrudering av profiler med
en vekt fra 80 g/mtr opp til
30 kg/mtr. og med en bredde
på maks 500 mm.

Bearbeiding

Overflatebehandling

Vi utfører alle typer mekanisk og
skjærende bearbeiding. Montering
av komponenter eller ferdige
produkter inngår også i våre
videreforedlingsressurser.
Vi oppretter kundetilpassede og
høyautomatiserte produksjonslinjer ved behov.

Vi har moderne anlegg for
anodisering samt ressurser for
pulverlakkering i et bredt fargespekter og i allle varianter.
Andre metoder for overflatebehandling er sceentrykk, mekanisk og kjemisk sliping, polering
med mer.

Teknisk service
Vi hjelper våre kunder med
teknisk service og assistanse
når det gjelder å utvikle
optimale produkt- eller
systemløsninger basert på
aluminiumprofiler, fra idé
til ferdig komponent.
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Våre profiler...
…. finnes i de fleste bransjer; som enkeltprofiler, kompliserte systemløsninger, ferdige komponenter eller i
komplette produkter.
Overalt gir de fordeler ved å muliggjøre
lette, sterke og elegante konstruksjoner
med minimale vedlikeholdsbehov.
Velkommen til å kontakte oss
for nærmere informasjon.
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Et økologisk helhetssyn
Vårt økologiske helhetssyn preger
hele produktkjeden til Hydal
Aluminium Profiler og innebærer
bl a ansvar og engasjement
for skånsom råvareframstilling,
optimalisert gjennvinning og
gjenbruk, reduserte miljøutslipp
og mer effektiv energibenyttelse.
Gjennom aktivt arbeid med helseog sikkerhetsspørsmål skaper
vi forutsetninger for et godt og
sikkert arbeidsmiljø. I kombinasjon

med aktivt kvalitetsarbeid danner
dette optimale forutsetninger for
rasjonell produksjon preget av høy
kvalitet og god leveringssikkerhet.
Aluminium har i lang tid blitt kalt for
”det grønne metallet”. Riktig utnyttet
har metallet i et livsløpsperspektiv
stort potesiale til å bidra med
reduserte miljøbelastninger og mer
effektiv ressursutnyttelse gjennom
lettere og vedlikeholdsfrie produkter
og energigjerrig gjenvinning.

Innen HAP arbeider vi i et system
hvor alt prosessavfall sorteres,
resirkuleres, gjenvinnes og brukes
på nytt. Alt metallvrak går til
omsmelting og benyttes på nytt
ved ekstrudring. Begrensning og
reduksjon av drivhusgassene og
deres negative effekter på miljø og
klima ser vi på som en av framtidas
viktigste drivkrefter.

Økologisk tenking, miljømessige hensyn,
samt helse- og sikkerhetsspørsmål utgjør kjerneverdier
i vår virksomhet.
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Til din tjeneste :
Kontakt vårt hovedkontor eller besøk vår hjemmeside
www.hap.hydal.com som gir deg mer informasjon om vår
salgsorganisasjon, kundeservice og support.
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