
13

DANMARK 
Tlf.: +45 44 20 88 00
info.dk@rmig.com | www.rmig.dk

BELGIEN
Tlf.: +32 53 76 77 40
info.be@rmig.com | www.rmig.com

FRANKRIG
Tlf.:  +33 4 72 47 43 43
info.fr@rmig.com | www.rmig.fr

HOLLAND 
Tlf.: +31 184 491 919
info.nl@rmig.com | www.rmig.nl

ITALIEN
Tlf.: +39 010 740 39 39
info.it@rmig.com | www.rmig.it

NORGE 
Tlf.: +47 33 33 66 66
info.no@rmig.com | www.rmig.no

POLEN
Tlf.: +48 61 88 63 270
info.pl@rmig.com | www.rmig.pl

SCHWEIZ 
Tlf.: +41 62 287 88 88
info.ch@rmig.com | www.rmig.ch

STORBRITANNIEN 
Tlf.: +44 1925 839 610
info.uk@rmig.com | www.rmig.co.uk

SVERIGE
Tlf.: +46 501 682 00
info.se@rmig.com | www.rmig.se

TYSKLAND 
Tlf.: +49 34 906 50 0
info.de@rmig.com | www.rmig.de

ØSTRIG
Tlf.: +43 2256 62482
info.at@rmig.com | www.rmig.at

ANDRE LOKATIONER
Tlf.: +45 44 20 88 00
info@rmig.com | www.rmig.com

cityemotion@rmig.com 
www.city-emotion.com
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Perforerede applikationer 
og løsninger

BYGNINGER OG INTERIØR 



SOM VERDENS STØRSTE PRODUCENT OG LEVERANDØR AF PERFOREREDE
PRODUKTER TILBYDER RMIG ET PROFESSIONELT PARTNERSKAB MED EN BRED
VIFTE AF APPLIKATIONER TIL BYGNINGER OG INTERIØR.

Et partnerskab
af høj kvalitet

RMIG er en troværdig og pålidelig partner for professionelle
aktører i byggebranchen. Vi leverer produkter og løsninger
til tiden og til konkurrencedygtige priser. Vores mangeårige 
erfaring og omfattende kendskab til byggebranchen gør det 
muligt for os at hjælpe dig gennem de forskellige stadier af 
dit projekt på den bedst mulige måde.

Vi anvender det sidste nye inden for teknologisk fabrikations
udstyr til at producere pålidelige og holdbare perforerede 
produkter til små og store projekter. Ved at samarbejde 
med RMIG vil du drage fordel af et højt serviceniveau og 
vores store erfaring inden for byggeindustrien. Vores salgs
konsulenter vil hjælpe dig med at finde den optimale løsning 
til dine behov.

Fakta
•   Verdens største perforeringsvirksomhed
•   Stort udvalg af værktøjer til skræddersyede løsninger
•   Egen værktøjsproduktion og udviklingsafdeling
•    Mere end 1.000 forskellige perforerede plader og 

strækmetal på lager
•   Topmoderne produktionsfaciliteter
•   Alle fabrikationsanlæg er ISO 9001:2008 certificeret
•   Leverandør af perforerede metalprodukter til hele verden

PERFOREREDE PLADER OG STRÆKMETAL TIL INSTITUTIONER, KONTORBYGNINGER,
SKOLER, INDKØBSCENTRE OG MEGET MERE. RMIG CITY EMOTION ER ET
INNOVATIVT OG SPÆNDENDE VALG TIL DIT BYGGEPROJEKT.

Er du fra et mindre maskin eller smedeværksted og har
brug for nogle få plader fra lager til at færdiggøre dit seneste 
bygningsarbejde? Vi kan hjælpe dig med at finde lige
præcis det, du har brug for.

Eller er du en del af et designteam på et omfattende
byggeprojekt? Vi kan hjælpe dig fra start til slut − fra den
allerførste idé på tegnebrættet til fremstilling af det endelige
produkt.

I begge tilfælde tilbyder vi med RMIG City Emotion en bred
vifte af løsninger til bygninger og interiør, hvor du vil drage
fordel af et samarbejde med RMIG.

Med RMIG City Emotion kan du bruge perforerede plader
og strækmetal til at give dine bygninger og interiør et unikt
design. Vores produkter er af høj kvalitet, alsidige, slidstærke 
og kræver minimal vedligeholdelse.

RMIG City Emotion for
et unikt design

RMIG tilbyder blandt andet perforerede plader og
strækmetal til:

•   Facader
•   Solafskærmning
•   Rækværk
•   Vægbeklædning
•   Afskærmning/indhegning
•   Lofter

Se mere på side 11 om brugen af billedperforering til
disse applikationer.
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KREATIVE FACADELØSNINGER I PER
FOREREDE PLADER OG STRÆKMETAL.

RMIG kan hjælpe dig med at implementere dit byggepro
jekt. Om det gælder en perforeret, præget eller profileret
facade eller en kombination, så kan vi hjælpe dig. Vores
faguddannede personale er parate til at hjælpe dig med
designinput og forslag baseret på dine særlige behov. Vi
laver tegninger af pladerne, der godkendes af dig, inden
produktionen igangsættes. Vi kan derudover producere
pladerne til din facade fortløbende og nummerere de indi
viduelle plader. Dette kan være en fordel, når pladerne skal
monteres på et stort facadeprojekt.

Dine fordele
Vi perforerer ikke kun, men tilbyder også at klippe, bukke,
forme og stå for yderligere efterbehandling. Vi kan levere de
flade, perforerede plader direkte til dig, eller hvis du ønsker
det, kan vi også klare sekundære opgaver som fx:

•   Klip
•   Buk
•   Boltehuller eller svik
•   Valsning og formning
•   Svejsning
•    Overfladebehandling  

(galvanisering, anodisering, lakering mv.)

Vi tilbyder gerne at levere en mockup til godkendelse.
Derudover ved vi, hvor vigtigt det er, at dine facadeplader
ankommer i god behold, og vi har stor erfaring med at
emballere produkter for at hindre skader under transport.

Hvis der er brug for justeringer eller ændringer i løbet af
projektet, er vi selvfølgelig fleksible.

Facader

MAISON DU PORTUGAL
Besøg www.city-emotion.com for
en detaljeret beskrivelse af dette og
mange andre spændende projekter.
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Solafskærmning

CHÂTEAU DE CANGÉ
Besøg www.city-emotion.com for
en detaljeret beskrivelse af dette og
mange andre spændende projekter.

Perforeret solafskærmning
Perforerede plader anvendt til solafskærmning har den
fordel, at de giver uforstyrrethed og privatliv uden at blokere
udsigten. Perforerede plader tillader desuden en god porti
on naturligt dagslys at slippe ind i en bygning.

RMIG City Emotions produktudvalg omfatter et stort antal
mønstre og plader, som du kan vælge imellem. Uanset om
du har brug for en enkelt perforeret plade eller tusindvis af
kvadratmeter, kan vi tilbyde dig en individuel løsning, der er
tilpasset dine behov.

En plads i solen
Levering til tiden, konkurrencedygtige priser og en unik
viden om perforerede plader. Med RMIG City Emotion
drager du fordel af pålideligheden ved en stor leverandør og
valgfriheden inden for mønstre, materialer og pladestørrelser.

SOLAFSKÆRMNING MED EN
GRØN PROFIL.

Med stigende energiomkostninger er det vigtigere end
nogensinde at fokusere på et bæredygtigt bygningsde sign,
og finde den bedste måde at regulere temperatur og
klimaforhold på inde i bygningerne. Om det gælder et nyt
byggeprojekt eller restaurering af en eksisterende bygning,
kan solafskærmning af perforerede plader eller strækmetal
være en optimal løsning. Perforerede plader og strækmetal
er fremstillet af bæredygtige materialer og er en miljøvenlig
løsning, der kan hjælpe til at reducere behovet for ventilation
og køling og derved sænke energiforbruget.
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Vægbeklædning
og lofter

ENKELT ELLER KOMPLEKST
− VI HAR LØSNINGEN.

Om du arbejder på et stort eller lille projekt, så gør vores
brede produktudvalg det muligt for os at finde den bedste
løsning for dig. Hos RMIG har du stor valgfrihed, når det
drejer sig om perforerede plader til trappegange, balkoner
og rækværk. Også når du skal vælge materiale, har vi et
stort udvalg, uanset om det er alm. stål, aluminium, rustfrit
stål, messing eller andre materialer. Fortæl os, hvad du har
brug for, så finder vi den bedst mulige løsning til dine behov.

Skræddersyede perforerede rækværk
Udover at perforere plader i dit design kan vi tilbyde buk,
svik, formning, boltehuller og lignende. Vi tilbyder naturligvis
at levere et helt færdigt produkt, så du ikke skal bruge tid på
efterbehandling som lakering, galvanisering eller anodisering. 

Perforerede plader fra lager
Hos RMIG finder du verdens største udvalg af perforerede
plader fra lager − også til rækværk.

Til såvel perforerede plader som til strækmetal kan vi tilbyde
rammeprofiler. Ved at anbringe en profil rundt om fx en
klippet perforeret plade kan du skabe en rund kant og gøre
pladen stærkere, mere sikker og egnet til rækværk. 

Inspirerende eksempler
På vores hjemmeside finder du et bredt udvalg af eksempler,
hvor arkitekter, entreprenører og andre byggevirksomheder
har valgt produkter og løsninger fra RMIG City Emotion. 
Se mere på www.cityemotion.com.

Rækværk

OPLEV EN VERDEN AF INTERIØR
PRODUKTER OG LØSNINGER.

Med perforerede plader fra RMIG anvendt til vægbeklæd
ning eller lofter er det muligt at kombinere æstetiske hensyn 
med behovet for optimale lydforhold. RMIG har et stort 
udvalg af perforeringsmønstre, der forbedrer lydabsorbe
ringen og samtidig tager hensyn til vægbeklædningen eller 
loftets visuelle udseende. Hvis du ikke kan finde præcis det 
mønster, du leder efter, kan vi fremstille et nyt værktøj, som 
sikrer, at vi kan opfylde dine særlige krav og ønsker.

Vægbeklædning i alle størrelser
Leder du efter ...
•   perforeret vægbeklædning til et mindre område?
•   lydabsorberende skærmvægge eller opslagstavler?
•    funktionel, lydabsorberende beklædning til vægge i  

stor skala?

Perforerede metalpaneler foret med lyddug kan være
den optimale løsning til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Lofter
Med RMIG City Emotion kan perforeret stål, rustfrit stål og
aluminiumsloftsplader opfylde både funktionelle og æstetiske 
kriterier til lofter i nye eller restaurerede bygninger.

Dine fordele 
• Fleksibilitet − fra små til store projekter
•  De perforerede plader kan leveres plane, så du står for 

efterbearbejdning
•  Vi kan levere færdige kassetter inklusiv lyddug  

 helt klar til montering
• Nummerering af individuelle plader for nemmere montering
• Individuelle løsninger tilpasset dine behov
• Mulighed for produktion af mockup til godkendelse
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DER ER INGEN BEGRÆNSNINGER FOR
BRUGEN AF PERFORERING OG STRÆK
METAL I OG UDEN OM BYGNINGER.

Hegn og afskærmning af perforerede plader og strækmetal
kan med fordel anvendes til en lang række formål. Perfore
ret metal er fx det indlysende valg, hvis du ønsker en solid
og sikker løsning til at beskytte et område.

Afskærmning og
indhegning

ILLUSTRATIV BILLEDPERFORERING
TIL FACADER, RÆKVÆRK OG
VÆGBEKLÆDNING.

Perforeringen af grafik og billeder giver et originalt og
individuelt løft til beboelsesejendomme samt offentlige
og kommercielle bygninger. Vi kan overføre billeder eller
mønstre efter dit valg til den perforerede plade på de fleste
applikationer i RMIG City Emotion konceptet.

Bare forestil dig ...
Perforerede plader og strækmetal er den optimale løsning
til cykelskure, områder med affaldsspande, skure til ind
købsvogne, beskyttelse af større installationer, busskure og
lignende. De giver beskyttende dække, skjuler installationer,
hjælper til at reducere hærværk og samtidig lader de lys og
luft trænge igennem. Det er sikkert, praktisk og holdbart.

Løsninger tilpasset dine behov
• Plader som du selv kan efterbearbejde
• Efterbehandlede elementer som er klar til installation
• Lige fra små bestillinger til store kontrakter
• Enkle løsninger − bestil fra vores lagerkatalog
•  Komplekse skræddersyede løsninger specialdesignet  

til dine behov

Kontakt RMIG, og lad os hjælpe dig med at finde den
optimale løsning til dine behov.

Stor erfaring med billedperforering
RMIG har allerede leveret perforerede løsninger med billed
perforering til et stort antal projekter over hele Europa. Vi
har derfor omfattende erfaring med de bedst anvendelige
metoder til sådanne projekter.

Vi ved, at billedperforering er et område, der kræver teknisk
ekspertise såvel som tæt samarbejde med alle involverede
parter. Den individuelle nummerering af de perforerede
plader er yderst vigtigt for en let installation, og vi er glade
for at kunne tilbyde dig denne service. Derudover produce
rer vi også tegninger af pladerne til din godkendelse, inden 
produktionen igangsættes.

Vær kreativ
Gør kreativitet til en essentiel del af dit projekt. Med 
RMIG City Emotion kan du sætte niveauet for innovation og
spændende design endnu højere. Vi ser frem til at kunne
hjælpe dig med at opnå de bedst mulige resultater.

Grafik og
billedperforering
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