
Ventilationsgaller behöver inte vara gråa, trista och fanta-

silösa. Galvaniserad plåt behöver inte se ut som galvanise-

rad plåt. För ärligt talat, hur kul är det? Hagab är med på 

noterna. Vi kan mixa funktion och design nästan hur som 

helst för att matcha en spännande byggnad. Färgstark 

arkitektur förtjänar färgstarka ventilationslösningar redan 

på arkitektens skrivbord. 

RÄTT RAL

Vår lackeringsverkstad står redo att förvandla grå plåt till 

ett fyrverkeri av färger om du så vill. Har du bara ett RAL-

nummer så har vi rätt färgnyans som ser till att våra huvar, 

galler, väggdon och övriga produkter matchar putsade 

fasader, färgade plåttak eller teglade väggar. Eller sticker 

ut – kontraster berikar.

RÄTT MÅNGA

Fördelen med vår lackeringskompetens är att vi inte bryr 

oss om hur stora serier det rör sig om. Är det bara ETT 

enda galler som ska vara grönt i fastigheten så blir det 

grönt direkt från fabrik. Till en mycket rimlig kostnad. Små 

eller medelstora serier, inga problem. Räkna med korta 

ställ tider till låg kostnad. Det gör vi.
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Ytbehandling

Räkna med färgstarka  
ventilationslösningar

STANDARDKULÖRER

Hagabs produkter tillverkas i de flesta fall av förzinkad 

stålplåt, men när miljöbelastningen så kräver, kan aluzink-

belagd eller rostfri stålplåt också väljas. Alternativt målas 

produkten, så att miljöklass C4/M3 innehålls.

I Hagabs målerianläggning finns alltid ett antal standard-

kulörer tillgängliga för kortaste leveranstid. Se kulörerna 

på nästa sida. Pulvret är ett polyesterpulver, vilket passar 

bäst för produkter som utsätts för solstrålning och andra 

påfrestningar i utomhusmiljöer. 

När andra kulörer önskas införskaffas polyesterpulver i 

den önskade kulören. 

Hagab lackerar i möjligaste mån en färdig produkt, vilket 

ger ett bra korrosionsskydd på klippkanter, stansade hål 

och på nitar och skruvar.

Glanstalet för samtliga standardkulörer ligger på 70-80.
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OBS: Av trycktekniska skäl kan exakt kulöröverensstämmelse
med RAL- färgskalan inte garanteras.

Hagabs målerianläggning för pulverlackering

STANDARDKULÖRER

Kulör RAL NCS S

Svart 9005 9500

Svartgrå 7021 8502-B

Trafikgrå B 7043 7500-N

Gråbrun 8019 8005-R20B

Stålgrå 7011 7005-B20G

Signalgrå 7004 4000-N

Aluminumgrå 9006 2000-N

Trafikgrå A 7042 4502-G

Fönstergrå 7040 3502-B

Agatgrå 7038 3005-G20Y

Sidengrå 7044 2502-Y

Beige 1001 2020-Y20R

Chokladbrun 8017 8010-Y70R

Rödbrun 8012 6030-Y80R (6028-Y84R)

Faluröd 3009 6030-Y80R (5533-Y94R)

Tegelröd 8004 5040-Y70R

Ärggrön 6021 3030-G30Y

Gråvit 9002 1502-Y

Signalvit 9003 NCS 0502-G

Trafikvit 9016 0502-G50Y

Ren vit 9010 0502-Y


