Dahl Industri

välkommen till

Dahl Industri
Dahl Industri ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. 		
Här finns cirka 150 års distributionserfarenhet av olika produkter till olika kundkategorier.
Något som ger oss en god erfarenhet av marknadens behov för en smidigare verksamhet.
Genom oss får du tillgång till:
•
•
•
•

Hög branschkompetens
Effektiva logistiklösningar som dessutom kan anpassas efter olika behov
Kompetent och personlig service hos vår personal, som alltid finns tillgänglig 			
att assistera om du har frågor eller önskemål
Ett komplett sortiment för olika industribehov samt ett stort kompletterande 			
sortiment för samtliga verksamheter

Kompetens är tillsammans med tillgänglighet och tillförlitlighet ett av våra ledord.
Det är också det vi framför allt fokuserar på, i relation till industrin som ofta har
utmanande och krävande arbetsområden.

I den här broschyren
får du en introduktion
till Dahl Industri
Vi hjälper till att förse industriföretag med produkter och tjänster som motsvarar
ställda kvalitetskrav och specifikationer. Vårt sortiment är noga utvalt och innefattar både
ledande varumärken och vårt eget sortiment. Det ger dig som kund en mångfald att välja
bland och optimerar möjligheten för en funktionell lösning.
Inom vårt sortiment finns bland annat:
•
•
•
•
•

Rör och rördelar av kolstål och rostfritt
Ventiler och mätinstrument
Sprinkler
Fästteknik
Verktyg och Förnödenheter

Produkterna finns tillgängliga på vårt centrallager och dessutom på många av våra
DahlCenter, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Tillgänglighet är viktigt; om varan inte finns
i butik kommer leveransen oftast dagen efter din beställning.

PROCESS- OCH TILLVERKNINGSINDUSTRI
Att flöden och styrning måste fungera, det är viktigt för process- och tillverkningsindustrin.
Likaså att det finns utrymme för flexibilitet.
Med Dahls service och kompetens kan du känna dig trygg genom hela
produktionskedjan. Vårt mål är att alltid vara din pålitliga partner, oavsett var
du befinner dig och oavsett tid på dygnet.
Hos oss finner du marknadens bredaste utbud för rörsystem.
Allt från produkter för underhåll till material för
nyproduktion. Vi levererar dagligen till ca 1600 orter
från vårt centrallager.

GRUVINDUSTRI
Säkerheten inom gruvindustrin måste
vara i toppklass, det vet du som arbetar här.
Dahl erbjuder därför stöd och sortiment för både tuffa
miljöer och snabbt produktionstempo.
I projekt är vi med dig hela vägen, som en kompetent och pålitlig
partner. Alltid med snabb service och support, när du än behöver oss.
Ventiler, rör/rördelar, brandskydd, verktyg och svetsprodukter är bara en del
av vårt utbud. Redan på offertnivå hjälper vi dig att hitta de alternativ som passar dig
bäst, både med avseende på funktion, pris och kvalitet.

verkstadsindustri
Du som jobbar i verkstadsindustrin känner till vikten av en säker arbetsmiljö
och produkter som ska tåla långvarigt slitage.
Vi finns till för dig som en pålitlig partner, närhelst du behöver oss. Snabb
service och gedigen kompetens är vad vi erbjuder, oavsett om du jobbar i
små eller stora projekt. Saknas till exempel reservdelar hjälper vi dig så
fort det bara går, via våra e-tjänster eller butiker.
Hos Dahl finner du allt du behöver för ditt dagliga
arbete, såsom kap och slipprodukter, rör och
rördelar samt andra verktyg. Du kan också
beställa tjänster som målning, kapning,
slipning och rillning, för att
effektivisera arbetet.

energi
För dig som energikund är Dahl gärna
en projektpartner. Vi finns till hands från den
första selekteringen till projektets avslut.
Räkna med oss som bollplank – och att vi gör
det lilla extra.
Leveranstrygghet och snabb support kan du räkna med, av vår
kompetenta och serviceinriktade personal. Om något inte finns i lager
ordnar vi det så fort vi kan. Vi hjälper dig också till den mest
prisvärda lösningen.
Hos oss finns ett heltäckande sortiment av ventiler, rörsystem och reservdelar. Bara för
att ta ett axplock. Alla produkter är självklart godkända enligt rådande normer.

CERTIFIERING MED
UNIK MÄRKNING OCH SPÅRBARHET
Som kund hos Dahl kan du känna dig extra trygg när det gäller certifiering. Alla
våra leverantörer måste vara certifierade enligt ISO9001 och tillverkningen ska ske enligt
Tryckkärlsdirektivets kriterier, PED. Det är grundförutsättningen.
Vår certifieringsavdelning har dessutom minutiös ordning och reda, från
beställning till leverans. De släpper inget material till lagerhållning, förrän certifikatet
har kommit fram och blivit kontrollerat. Allt från materialanalys till tester och noteringar
om certifiering ska finnas med.
Hos oss får du chargenumret även på fakturan – något som är unikt.
Du kan därmed alltid känna dig trygg, även om certifikatet skulle komma bort. Numret
är dessutom kopplat direkt till produktens lagerplats hos Dahl, så det är fullt spårbart.
Behöver du snabb hjälp, finns certifikatsavdelningen alltid till hands. Vill du själv hantera
och hämta materialcertifikaten gör du det via ditt kundlogin.

Klimat och hållbarhet
Genom Saint Gobain följer Dahl FN:s Global Compact
Att värna om en hållbar miljö, både för klimat och människor, har alltid varit viktigt för oss
på Dahl och Saint Gobain. Sedan 2003 följer vi FN:s Global Compact – internationella
principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.
Det var 1999 som FN:s generalsekreterare Kofi Annan uppmanade näringslivet att
ta globalt ansvar. Resultatet blev Global Compact, ett globalt program för en mer hållbar
värld.
Programmet består av tio principer, som grundas på FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter
i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
I dag har företag skrivit avtal med Global Compact, världen över. Företag som,
liksom vi på Saint Gobain och Dahl, jobbar för en bättre värld – på många områden.
Tillsammans gör vi skillnad!

GLOBAL COMPACT - 10 PRINCIPER
Mänskliga rättigheter
Princip 1:
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella
		
mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
Princip 2:
Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga
		rättigheter.
Arbetsvillkor
Princip 3:
Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande 		
		
av rätten till kollektiva förhandlingar.
Princip 4:
Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
Princip 5:
Faktiskt avskaffande av barnarbete.
Princip 6:
Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
Miljö
Princip 7:
Princip 8:
Princip 9:

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption
Princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning
		och bestickning.

PROJEKTKONTORET –
Support från produktval till
offert och fakturering.
Jobbar du i projekt? Hos Dahl kan du få hjälp med mycket mer än enskilda tjänster och
produkter. Genom projektkontoret Industri är vi med dig i hela projektet – från den första
offerten till slutfakturan. Då får du de bästa möjliga villkoren för ett framgångsrikt projekt,
inom allt från upphandling och leveranser till samordning och optimering av resurser.
Vi bistår dig genom hela projektet. Dahl har lång erfarenhet av projekt och en gedigen
teknisk kompetens. Det gör att du tryggt kan överlåta allt tidskrävande till oss.
Genom Dahl Industris projektkontor får du bland annat hjälp med:
•
produktval, samordning och optimering för just ditt projekt.
•
bästa möjliga pris och kvalitet.
•
orderskrivning.
•
tillgång till marknadens mest erkända leverantörer och trading av material.
•
prefabricering.
•
kompetens inom juridik och ekonomi i relation till garantier och leveranser.
•
byggvarudeklarationer.
Att anlita projektkontoret Industri gör det komplexa enkelt. Då kan du själv
koncentrera dig på projektets kärnverksamhet. Tillsammans är vi helt enkelt starkare och
mer effektiva – hela vägen.

063 - 16 11 96
dahlindustripk@dahl.se

På kommande sidor visar vi ett
urval av vårt heltäckande sortiment.

ventiler
Hög verkningsgrad är förstås av yttersta vikt i en process eller produktion. Vi vet också att
ventiler med central funktion behöver hög precision, både vid dimensionering och selektering.
Hos Dahl finner du personal som är specialiserad på ventiler, för att hjälpa dig att få just
den verkningsgrad du eftersträvar. Det gör vi genom hög kvalitet på såväl service som
dokumentation och funktion.
Som ledande grossist, backar vi också upp tekniken med stora lager. Här finns ett stort
utbud av allt från enklare avstängningsventiler för värmesystem till högtrycksventiler och
instrumentering. Dessutom har vi ett världsomspännande kontaktnät av fabrikanter.
Allt för tillgänglighet och flexibilitet!

Kägelventil

Vridspjällsventil

Kilslidsventil

sprinkler
Söker du ett riktigt bra sortiment av sprinklerprodukter?
Dahl erbjuder, i samarbete med Victualic, ett komplett
program, för alla typer av områden såsom bostadsbyggnader, serviceinrättningar, frysar och lagerrum.
Här ingår även tillbehör som skyddskorgar, sköldar, skyddsplåtar och alla typer av slangar och fästen. Dessutom sparar
du tid med installationsfärdiga rillkopplingar.

Victaulic rillkopplingar
Installationen är inte svårare än så här:

1. Tryck

2. För samman

3. Dra åt

Sprinklerhuvud
Victaulic har ett komplett sortiment av sprinklers, tillbehör,
skyddskorgar, sköldar,täckbrickor, expansions- och skyddsplåtar.
•

Designade för ett stort antal användningsområden,
t ex. bostadsbyggnader, frysar och lagerrum.

•

Finns tillgängliga med ett brett utbud av
ytbehandlingar och temperaturklasser, utseenden
och prestandakrav.

•

Finns för tak- eller väggmontage och passar de
flesta kommersiella applikationer.

Aquaflex Slangar och Fästanordningar
Vicflex
Anslutningsnippel

Vicflex slangar
AH1 & AH2
Vicflex fästanordningar
AB1, AB2, AB7, AB8

rörsystem
Små eller stora projekt, mer eller mindre krävande? Vad du än jobbar med, har vi allt för
ditt rörsystem. Här finns ett heltäckande sortiment med bland annat sömlösa tryckkärlsrör, tubrör, konor och delar för trycksatta flödessystem. Du hittar även alla typer av flänsar,
liksom anpassade och prefabricerade rörelement till alla typer av rörsystem.

T-rör

Flänsar

Gavlar
Tubböjar

verktyg och förnödenheter
Med ett komplett sortiment kan du känna dig trygg i ditt projekt, även vid oförutsedda
händelser. Hos oss finner du allt inom verktyg och förnödenheter, såsom skruvdragare till
elektroder, kapskivor, borrmaskiner och sliprondeller. Vi har även tåliga arbetskläder och
skyddskläder, såsom handskar och hjälmar.

Slagborrmaskin

Sliprondeller
Skruvdragare

Arbetshandskar
Kapskivor

Elektroder

Dahlcenter
från a till ö

Vi har ett utökat industrisortiment.

Arvika 0570-851 70

Sandviken 026-24 58 60

Avesta 0226-620 80

Skellefteå 0910-70 33 30

Borlänge 0243-48 82 80

Skövde 0500-44 45 10

Borås 033-44 70 40

Stockholm Arninge 08-630 84 20

Enköping 0171-41 76 60

Stockholm Bromma 08-627 26 00

Eskilstuna 016-17 55 30

Stockholm Danvikstull 08-615 67 70

Falun 023-75 54 80

Stockholm Haninge 08-707 58 90

Gävle 026-54 67 00

Stockholm Huddinge 08-608 29 30

Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80

Stockholm Kallhäll 08-583 596 40

Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00

Stockholm Karlberg 08-696 59 50

Göteborg Högsbo 031-89 11 80

Stockholm Södertälje 08-550 935 40

Halmstad 035-18 29 70

Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30

Helsingborg 042-16 81 00

Stockholm Årsta 08-681 42 70

Hudiksvall 0650-54 80 50

Stockholm Älvsjö 08-749 94 60

Hässleholm 0451-423 80

Stockholm Östermalm 08-459 67 40

Jönköping 036-30 47 00

Strängnäs 0152-238 60

Kalmar 0480-42 94 00

Sundsvall 060-67 87 10

Karlskrona 0455-36 88 70

Söderhamn 0270-737 70

Karlstad 054-85 23 00

Trollhättan 0520-47 35 70

Kiruna 0980-645 40

Umeå 090-16 75 00

Kristianstad 044-13 78 00

Uppsala 018-68 69 30

Kungsbacka 0300-56 87 60

Varberg 0340-48 30 30

Linköping 013-25 46 00

Vimmerby 0492-168 30

Ludvika 0240-66 92 60

Visby 0498-40 47 80

Luleå 0920-20 58 00

Västervik 0490-25 66 40

Lund 046-32 57 80

Västerås 021-19 73 00

Malmö 040-31 41 00

Växjö 0470-77 54 00

Malmö Jägersro 040-31 40 80

Ystad 0411-55 84 90

Malmö City 040-672 76 80

Ängelholm 0431-44 43 50

Malung 0280-448 90

Örebro 019-17 79 00

Norrköping 011-15 72 30

Örnsköldsvik 0660-567 80

Nyköping 0155-20 21 90

Östersund 063-55 16 40

eshop

2014-434A

Webbplats: www.dahl.se/eshop
App: www.dahl.se/mobil

