
we make ideas come to life

Nye mønstre til hurtig levering
Få dit projekt til at skille sig ud!

RMIG DEKORATIVE MØNSTRE



FÅ DIT NÆSTE PROJEKT TIL AT SKILLE SIG UD! 
VÆLG DEKORATIVE PERFOREREDE STANDARD
PLADER OG UDNYT VORES HURTIGE LEVERING

Perforerede standardplader – hurtigt 
leveret! RMIG Express gør det nemt for 
dig at få arbejdet gjort til tiden, og med 
tilføjelsen af vores nye dekorative mønstre 
som standardplader kan du få dit næste 
projekt til at skille sig ud. 

INDIVIDUALITET – PÅ DEN 
NEMME MÅDE
Ved at inkludere flere dekorative mønstre 
i RMIG Express konceptet, bliver det 
nemmere for dig at give dine projekter 
en ekstra individuel dimension og sta
dig få fordel af høj kvalitet og attraktive 
priser. Du vælger de ønskede mønstre 
fra vores sortiment, og vi leverer hurtigt. 

KONTAKT OS OG FÅ MERE AT VIDE
På de følgende sider kan du se de nyeste 
dekorative mønstre, som vi har tilføjet 
vores eksisterende produktsortiment. 
For mere information om alle de møn
stre der er på lager, samt dine valg af 
materialer og pladetykkelse, henviser vi 
til den komplette RMIG online lagerliste 
på www.rmig.com/dk/lagerprogram.

BESTIL TRYKTE KATALOGER
Hvis du foretrækker et trykt katalog, kan 
du bestille det komplette RMIG Express 
katalog og mange andre online. Bestil 
i dag, og vi sender det straks til dig. 
Gå til www.rmig.com/dk/inspiration/
download+-+komplet+oversigt.

Vælg blandt vores nye 
mønstre af dekorative 
perforerede metalplader

http://www.rmig.com/dk/lagerprogram
http://www.rmig.com/dk/inspiration/download+-+komplet+oversigt


Blomsternes verden er utrolig forskelligartet. Primulaceaefamilien 
alene tæller næsten 3.000 arter og har været inspirationen til dette 
stiliserede, dekorative mønster, som du kan bestille til hurtig levering 
i forskellige materialer og tykkelser. Ligesom naturens blomster, gør 
RMIG Primrose omgivelserne en lille smule smukkere. 

Hul: Trekant = 17.3 x 17.3 x 17.3 mm  |  Luftprocent: 25.0 %

RMIG Primrose



Et pænt afbalanceret mønster, velegnet til en bred vifte af 
applikationer. Perforeringen ligner små caféborde – alle sat 
på række til eftermidddagste – eller en blomstereng! Uanset 
hvordan du tolker mønsteret, hjælper vores hurtige levering af 
plader dig til at fuldende dit projekt.

Hul: R = 5 x 10 mm, C = 10 mm  |  Luftprocent: 33.0 %

RMIG Café



Demokrati, filosofi, arkitektur. Grækerne har givet så meget til 
den vestlige civilisation. RMIG Athens er inspireret af græske 
dekorative mønstre, som de findes i tekstiler og bygninger. Et 
klassisk mønster, ideelt til rækværk, afskærmning, beklædninger 
med mere.

Hul: C = 24 mm  |  Luftprocent: 77.1 %

RMIG Athens



Er det et landskab, som strækker sig uendeligt? Er det en moderne 
by med skyskrabere? Eller er det et uendeligt antal geometriske 
figurer, som er arrangeret for at tiltrække opmærksomhed? 
Hvordan du end ser RMIG Infinity, så er det en ny variation af 
metal, som forvandler selv et lille projekt til noget specielt.

Hul: Fra 10 til 50 mm  |  Luftprocent: 25.9 %

RMIG Infinity



Humørfyldt, boblende og langt ud over almindelig perforering. 
RMIG Aqua signalerer dristighed, genopliver popart fra 
1970’erne og udfordrer dig til at være mere vovet, når du 
vælger perforerede plader af høj kvalitet fra vores RMIG Express 
produktsortiment. Er det ikke tid til at springe ud i det? 

Hul: R = fra 25 til 60 mm  |  Luftprocent: 22.3 %

RMIG Aqua



RMIG Leaves adskiller sig fra vores mange dekorative mønstre. 
Dette detaljerede mønster er dannet af de perforerede hullers 
form. Det illustrerer smukke blade og ligner et genkendeligt 
tapet eller gardin. Kan benyttes i enten et klassisk miljø eller 
som en modvægt til moderne omgivelser.

Hul: R = fra 3 til 7 mm  |  Luftprocent: 19.5 %

RMIG Leaves



Et klassisk og yderst alsidigt retromønster, som vil passe perfekt 
ind i næsten ethvert miljø. Du kan vælge mellem en bred vifte 
af tykkelser, materialer og dimensioner. Har du spørgsmål til 
brugen af RMIG Retro? Kontakt vores salgsteam og lad dem 
rådgive dig.

Hul: LR = 5 x 25 mm, C = 20 mm  |  Luftprocent: 39.9 %

RMIG Retro



RMIG EXPRESS KONCEPTET HAR ENDNU MERE 
AT TILBYDE. VI TAGER STANDARD PERFOREREDE 
PLADER OG STRÆKMETAL TIL DET NÆSTE NIVEAU 
OG UDVIDER DINE MULIGHEDER

De foregående sider giver dig et første 
indtryk af de nye mønstre i RMIG Express 
produktsortimentet og viser, hvor let det 
er for dig at vælge perforerede standard
plader ud over det sædvanlige. RMIG 
Express konceptet giver dig frihed til at 
vælge.

NU ER DET OP TIL DIG!
Forestil dig hvad du kan udføre med 
dekorative mønstre. Udnyt muligheden 
og alsidigheden i vores produkter. Uan
set om dit næste job er beklædning, 
afskærmning eller rækværk, så kan vores 
standardplader hjælpe dig med at opnå 
ekstraordinære resultater, der tiltrækker 
sig opmærksomhed.

Der er endnu mere  
at vælge imellem

CPR9.75M10.61 DEC10.5M18.5

DEC34.5x48Z55x55 CPS11.5M15.8

Luftprocent: 46.3 % Luftprocent: 29.0 %

Luftprocent: 38.0 % Luftprocent: 44.0 %



RMIG Express 
– Fakta
EN VERDEN AF PERFOREREDE  
PLADER OG STRÆKMETAL
•  Få adgang til mere end 1.000 

forskellige perforerede plader og 
strækmetalprodukter, som er klar  
til hurtig levering

•  Vælg mellem en række materialer 
af høj kvalitet, som fx alm. stål, 
galvaniseret stål og forskellige typer  
af rustfrit stål og aluminium

•  Find den pladestørrelse du har brug 
for. Standardplader fås i følgende 
størrelser: 1000 x 2000 mm,  
1250 x 2500 mm og 1500 x 3000 mm

•  Bestil relaterede produkter som fx 
rammeprofiler

KVALITET OG SERVICE  
DU KAN STOLE PÅ
• De nyeste produktionsanlæg
• Ekstrem præcisionsproduktion
•  Certificeret i henhold til  

EN ISO 9001: 2008
• Hurtig levering

HANDL HURTIGT, VÆR PÅ FORKANT
•  Stort udvalg
•  Høj kvalitet
•  Nem bestilling og hurtig levering  

 

Kontakt WORLD OF 
PERFORATED AND EXPAND 

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

DANMARK
Tlf. +45 44 20 88 00 / +45 87 93 44 00
info.dk@rmig.com | www.rmig.dk

ENGLAND
Tlf. +44 1925 839 644
info.uk@rmig.com | www.rmig.co.uk

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

SPANIEN
Tlf. +45 44 20 88 09
info.es@rmig.com | www.rmig.es

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
Østeuropa tlf. +49 34 906 50 0
Uden for Europa tlf. +45 44 20 88 00 
 
info@rmig.com | www.rmig.com

Download RMIG kataloger her:
http://rmig.com/dk/inspiration/ 
download+-+komplet+oversigt
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we make ideas come to life

Vær på forkant – bestil direkte

www.rmig.dk

RMIG Express konceptet kombinerer et bredt sortiment og hurtig levering med kom
promisløs kundeservice. RMIG Express kataloget giver dig en komplet oversigt over det 
omfattende udvalg af perforerede plader og strækmetal, som vi tilbyder til hurtig levering. 
Udnyt vores erfaring og ekspertise og bestil et eksemplar nu på www.rmig.com/dk/
inspiration/download+-+komplet+oversigt.

http://www.rmig.com/dk/inspiration/download+-+komplet+oversigt



