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PRESSEMELDING  

 
Ny utgave av EuroCeiling  
EuroCeiling er Europrofils eget komplette monteringssystem for nedforing av himling, og har godt innarbeidet i 
markedet. 1. oktober 2019 slippes den nye versjonen i Norge.  
 
Vi har videreutviklet himlingssystemet med større fokus på materialforbruk, ergonomi og kostnadseffektivitet. Det er 
færre antall komponenter for både ett og to nivåer, og monteringstiden er mer enn halvert sammenlignet med en 
tradisjonell nedforet himling med primær- og sekundærprofiler. 
 
Stødig og enkel montering 
Det solide opphenget gjør underlaget meget stødig, noe som gjør platemonteringen raskere, enklere og sikrere. 
Profilene er produsert i 0,6 mm tykt stål, noe som både gir et stabilt underlag og godt skruefeste som også egner seg 
for hardere platematerialer, som f.eks. fibergips. For å forenkle monteringen av platematerialet har profilene 
i systemet brede anleggsflater, og komponentene kobles raskt sammen i klikkfester- uten behov for ekstra verktøy.  
 
Stålkvalitet 
I grunnkonstruksjonen produseres opphengskomponenter i stålkvalitet ment til bruk innendørs (C1) 
EuroCeiling kan også leveres i korrosivitetsklasse C5 for å kunne benyttes i mer fuktutsatte miljøer som storkjøkken, 
badehus og spa - til og med utendørs. 
 
Prosjekttilpasning 
Med planlegging av innkjøp til prosjekt kan bruken av EuroCeiling effektiviseres ytterligere. Profilene i systemet kan 
produseres og leveres i ønsket lengde fra 820 mm og opp til 7 m, gir raskere og mer effektiv montering kombinert 
med minimalt svinn.  
 
CE-merking 
EuroCeiling er testet i henhold til standarden SS-EN 13964:2014.  All dokumentasjon kan lastes ned fra europrofil.no. 
 
Mengdeberegning 
På europrofil.no har vi lagt ut en mengdeberegner som kan hjelpe deg før bestillingen skal sendes til oss.  
8 
Europrofil AS er Norges største leverandør av tynnplateprofiler til byggebransjen. Selskapet ble etablert i 1970, og 
eies i dag av det danske industrikonsernet Ib Andresen Industri AS. IAI-konsernet har virksomheter i Danmark, Norge, 
Sverige og Storbritannia og har 600 ansatte. Konsernet leverer et bredt spekter av produkter og tjenester innen 
stålbearbeiding.  
Europrofil AS har en desentralisert salgsavdeling, og dekker hele landet med høyt kvalifiserte selgere og tekniske 
rådgivere. Våre viktigste konkurransefortrinn er teknisk kompetanse, korte leveringstider, og økonomisk fordelaktige 
systemløsninger.  
Foruten tynnplateprofiler, har selskapet en omfattende produksjon av rustfrie produkter til industrien.  
Vi produserer avanserte komponenter, og har eget SFT-godkjent syre-behandlingsanlegg.  
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