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DS VP 35-206 (vægprofil)

Dækbredde 1.030 mm

Pladebredde 1.080 mm
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DS TP 35-206 (tagprofil)

DS Ståltrapezprofil
35-206

206 mm 35 mm

109 mm
31 mm

Dækbredde 1.030 mm

Pladebredde 1.080 mm
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Trapezpladen er med sin karakteristiske profil et velkendt 

syn på tag og facader af både små og store bygninger. Stor 

styrke, hurtig montage, lang levetid på op til 50 år med minimal 

vedligeholdelse og et fuldt program af overflader, farver og 

tilbehør har således gjort trapezpladen til vores mest sælgende 

produkt. Pladerne kan både monteres vandret, lodret og skråt, 

og den simple geometri giver tag og facade stor styrke. Trapez

pladen er desuden særdeles velegnet til små taghældninger 

helt ned til 5°. Du kan vælge mellem fem belægninger, ligesom 

trapezpladerne fås i en perforeret udgave, til f.eks. visuelle 

effekter, lydabsorbering eller naturlig ventilation.

Anvendelse
• Tag

• Facade

• Loft

Fordele
• Montagevenlig

• Lang levetid

• Vandtæt sideoverlæg
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* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

Korrosionsklasserne

fra RC1 til RC5 viser, hvor 

korrosionsbestandig over

fladen er.

Overfladen med en RC5 

klassificering er mest 

modstandsdygtig mod 

korrosion.

Overfladerne fås

i mange forskellige farver.

Se farveprogram på 

dsstaalprofil.dk

Beklæd med
styrke og stolthed

Alle vore tagprofiler fås 

med DS Dropstop, der 

minimerer kondensdryp fra 

stålpladerne.

Se mere på

dsstaalprofil.dk

TEKNISK DATA DS Ståltrapezprofil 35-206

Profilhøjde 34 mm

Dækbredde 1.030 mm

Pladebredde 1.080 mm

Maksimum pladelængde 12.000 mm*

Maksimum pladelængde
ved smigskæring

7.000 mm

Minimum taghældning 5° (under 10° anbefales der montage 
med dobbelt sideoverlæg)

Vægt pr. m2 0,50 mm: 4,72 kg / 0,60 mm: 5,65 kg
0,75 mm: 7,05 kg

Vejledende lægteafstand 0,50 mm: 1.350 mm / 0,60 mm: 1.500 mm 
0,75 mm: kontakt DS Stålprofil

Tolerancer Længde = +/ 10 mm
Bredde = +/ 10 mm

Overfladebelægninger /
Korrosionsbestandighed

GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5
GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5
GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5
Polyester 25 µm / RC3
Aluzink AZ 185+ / RC4 

En økonomisk plade med klassiske linier, anvendes ofte inden for

landbrug og industri. Pladen har en lang levetid og er vedligeholdelsesfri.


