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BORGA VÄGGSYSTEM  
Made in Skara
Med Borga är det enkelt att bygga väggar. 
Förutom våra egentillverkade plåtprofiler 
och beslag säljer vi alla tillbehör som 
behövs för att montera en modern 
vägglösning på din byggnad. 

Vår produktion är certifierad enligt Europeisk standard, 

vilket innebär att våra stålkonstruktioner, plåtprofiler 

och lättbalk är CE-märkta.

Produktion, centrallager och försäljning ligger i Skara, 

vilket gör att vi kan garantera leveranstider, pris och 

kvalitet på våra produkter. 

Köp dina väggar på ett och 
samma ställe 
Borgas väggsystem erbjuder dig, förutom vårt breda 

sortiment av plåtprofiler och beslag, alla de produkter 

som krävs för att installera en vägg: lättbalk, fönster 

och dörrar, samt ett komplett sortiment för ett 

professionellt montage.

Kolla också in våra kompletta taklösningar.

EN 1090-1:2012

EN 10169:2011

EN 14782:2008



YTSKIKT AV  
PLÅT HÅLLER
Att välja plåt från Borga som ytskikt på  

dina väggar tycker vi är en självklarhet: 

• Det är ekonomiskt, mycket yta för pengarna

• Låg underhållskostnad och lång hållbarhet

• Snabbt montage

• Materialet kan återvinnas

Lagerhall Storegården Grästorp, 1 320 m2. 

För mer information om våra garantier och certifieringar, se www.borga.se

Ytterlack

Primer

Passiviseringsskikt

Zinkskikt

Stålkärna

Zinkskikt

Passiviseringsskikt

Baksideslack

Garanterat lång teknisk livslängd
Vi köper in vårt råmaterial från ledande, etablerade stålproducenter och kan därför garantera teknisk 

och estetisk livslängd på våra väggprofiler. Bra råvara in ger en bra slutprodukt, så enkelt är det. 

Slitstarkt ytskikt
Plåtens beläggning är uppbyggd i flera lager och avslutas med ett slitstarkt polyesterskikt som 

garanterar lång livslängd på yta och kulör. Färgsystemet är väl beprövat och skyddar mot korrosion.



BORGA VÄGGSYSTEM  Standardsortiment

Väggprofiler för alla behov
Borga har lång erfarenhet av att producera plåt. Kvalitetssäkring av ytskikt och passform sker löpande för att kunna 

säkerställa ett exakt montage. Det mesta av vårt standardsortiment av trapetsprofilerad plåt produceras och distribueras 

från vår produktion och centrallager i Skara, vilket gör att vi kan garantera snabba leveranstider och låga prisnivåer. 

BPE 18
Träliknande  
karaktär.

Höjd 18 mm.

16 standardkulörer
Borga har ett brett utbud av kulörer 

i färgsystem P30 på samtliga 

standardprofiler. Våra säljare hjälper dig 

med färgprover och nummer. 

Vit
9003

Ljusgrå
7035

Silver
9006

Grafitgrå
7011

Svart
9005

Beige
1015

Gul
1002

Ljusgrön
6011

Grön
6020

Ljusblå
5015

Klarblå
5010

Tegelröd
8004

Röd
3011

Mörkröd
3009

Brun
8017

Mörkbrun
8019

Ytskikt Premium, 
exklusivt i metallic
Borga Premium är ett extra tåligt ytskikt 

i sju metallickulörer från Colofer® 

City Light- serien. Finns som tillval till 

profilerna Sinus, BPE18 och VP45.

EKONOMI
Traditionell  
basprofil.

Höjd 18 mm.

BPD 18
Klassisk takprofil, 
även för vägg.

Höjd 18 mm.

SUPER 40
Modernt och  
stabilt uttryck.

Höjd 39 mm.

VP 45
För längre 
regelavstånd.

Höjd 43 mm.

VVP 18/45
Klassisk 
industriprofil.

Höjd 18/43 mm.

SINUS
För fasader med  
krav på estetik.

Höjd 40 mm. 

PP 2
För innerväggar,  
lätt att rengöra.

Höjd 2 mm.

New York 
Silver

Moscow 
Red

Dubai 
White

Dubai  
Blue

Moskow 
Gray

Tokyo 
Violet

New York 
Black

Täckbredd 1080 mm 

Täckbredd 1030 mm 

Täckbredd 1080 mm 

Täckbredd 1030 mm 

Täckbredd 950 mm 

Täckbredd 1080/950 mm 

Täckbredd 1000 mm 

Täckbredd 1205 mm 



Reglar av 
lättbalk
Lättbalk tillverkas i vår egen 

anläggning. Vi erbjuder två 

standardprofiler, Z- och C-profil, 

och specialtillverkar profiler på 

efterfrågan.

Beslag, standard och special
Utan beslag inga täta väggar. I vårt standardsortiment 

har vi fönsterbleck, hörnbeslag, 

portomfattningar osv. Vår flexibla 

produktion kan även producera 

specialbeslag. Beslagen 

kan beställas i samtliga 

våra standardkulörer och 

tillverkas i 0,5 mm stålplåt.

Z-profil: Den profil som används mest i en 

väggkonstruktion. Profilen är formgiven för att 

kunna överlappas, vilket ger väggen en stabil 

konstruktion. Tillverkas i längder upp till 14 m. 

C-profil: Denna profil används i huvudsak 

för syll och kotlingar kring fönster och dörrar. 

Tillverkas i längder upp till 8,5 m. 

Special: På förfrågan och enligt kunds 

specifikation tillverkar vi även specialprofiler, som 

t ex S-profil. Tillverkas i längder upp till 8,5 m.

Samtliga profiler levereras måttanpassade enligt din 

beställning med förstansade hål, vilket ger ett snabbt 

montage på byggarbetsplatsen. 

Dörrar och fönster
Fönster och gångdörrar är standardprodukter  

i vårt väggsystem. Våra produkter är CE-

märkta enligt gällande EU-normer och 

kommer från etablerade leverantörer. 



Moderna miljöer kräver bra lösningar för ljusinsläpp, ventilation och tillgänglighet till tak med 
mera. Borga hjälper dig att hitta rätt produktlösning för just din byggnad. 

Kanske vill du nyttja dagsljuset bättre, eller är portarna en kritisk funktion? Samtliga produkter är noga utvalda av oss på 

Borga och testas löpande i våra egna stålhallar. Kontakta våra kunniga säljare för mer information. 

Portar för industribyggnader.Vägglösning med sandwichpanel.

Fasadstegar och säkerhetstillbehör.Gavel i glasfiberarmerad plast.

Perforerad plåt släpper in ljus och ger ventilation i hallen. 

BORGA VÄGGSYSTEM  Kompletterande produkter

Fogskum

Tätningsband

Köldbryggebrytare

Bättringsfärg

Diverse monteringstillbehör:

Beslag för skjutportar 
För lantbrukshallar säljer vi ett 

komplett sortiment för skjutportar. 

Plåt, ramar, skjutportsbeslag och 

infästningsdetaljer. 

Kontakta oss så berättar vi mer om  

hur Borga kan möta dina behov!



BORGA VÄGGSYSTEM  Kompletterande produkter

Montagetillbehör
I vårt standardsortiment erbjuder vi även de 

tillbehör som krävs för att montera klart din vägg. 

Våra montagetillbehör är av hög kvalitet och 

används dagligen i våra egna stålhallar.

Egna montageteam från Borga.Isolerad vägglösning.

KÖP MONTAGET AV OSS
Vi monterar allt vi säljer. Våra montörer har lång erfarenhet av att färdigställa 
väggar, tak, fönster mm. vilket gör att vi kan garantera en snabb installation. 

Kvalitetssäkringen får du på köpet.

5 steg till en ny fasad:
1   Kontakta våra säljare. De ger dig råd om vilka produkter  

 du behöver för din kompletta vägglösning. 

2   Säljaren skickar dig en exakt offert.

3   Du lägger din order och får en leveransdag.

4   Produkterna levereras till byggarbetsplatsen.

5   Du eller Borga monterar fasaden.

Fuktspärrande membranlösning.

Fästdon för alla ändamål.

RING IDAG!
Kontakta våra säljare för råd 

0511-34 77 11



MODERNA BYGGSYSTEM  
FÖR MEDVETNA 
Borga är en svensk koncern som utvecklar, distribuerar och 

producerar stållhallar med tillhörande komponenter sedan 1973. 

Vårt huvudkontor finns i Skara och vi är etablerade i hela Europa. 

Med oss som leverantör kan du vara säker på att du gör en trygg 

affär. Du får säkra leveranser, hållbara lösningar och rätt priser.
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Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara 

Tel 0511-34 77 11 • mail@borga.se

Öppettider direktförsäljning: Vardagar 8-16

WWW.BORGA.SE

SNABBA
LEVERANSERVÅRT STANDARDSORTIMENT FINNS ALLTID I LAGER 


