
we make ideas come to life

Nieuwe patronen, snel geleverd
Zo kunt u opvallen met uw volgende project!

RMIG DECORATIEVE PERFORATIES

http://www.rmig.com/nl/


VAL OP MET UW VOLGENDE PROJECT EN 
KIES ONZE DECORATIEVE GEPERFOREERDE 
STANDAARDPLATEN MET EEN KORTE 
LEVERTERMIJN

Geperforeerde standaardplaten – snel 
geleverd! RMIG Express maakt het een-
voudig uw klus op tijd klaar te krijgen en 
met onze nieuwe decoratieve perforaties 
als standaardplaten, kunt u de concur-
rentie een stap voor blijven.

PERSOONLIJKHEID – DE EENVOUDIGE 
MANIER
Door decoratieve perforaties op te nemen 
in het RMIG Express concept, wordt het 
voor u eenvoudiger persoonlijkheid te 
geven aan uw project en dit een extra 
dimensie te geven terwijl u nog altijd 
profiteert van onze hoge kwaliteit en 
aantrekkelijke prijzen. U kiest het ge-
wenste patroon uit onze selectie en wij 
zorgen dat u de platen snel in huis heeft. 

NEEM CONTACT OP VOOR MEER 
INFORMATIE 
Op de volgende pagina’s vindt u onze 
nieuwe decoratieve perforaties die we aan 
ons assortiment hebben toegevoegd. Om 
de patronen beter en gedetailleerder te 
kunnen bekijken en uw keuze te maken 
uit materialen en plaatdiktes, kunt u de 
volledige RMIG voorraadlijst bekijken via  
www.rmig.com/nl/voorraadgamma/
geperforeerde+platen.

BESTEL ONZE GEDRUKTE CATALOGI
Indien u de voorkeur geeft aan een ge-
drukte catalogus dan kunt u de volledige 
RMIG Express catalogus of één van de 
andere catalogi online bestellen. Bestel 
vandaag en we sturen ze onmiddellijk op. 
Ga naar www.rmig.com/nl/inspiratie-
bron/downloads/catalogi+per+post.

Kies uit onze nieuwe 
selectie decoratieve 
geperforeerde metalen 
platen

http://www.rmig.com/nl/voorraadgamma/geperforeerde+platen
http://www.rmig.com/nl/inspiratiebron/downloads/catalogi+per+post


De wereld van bloemen is ongelooflijk divers. De familie van 
de primulaceae alleen al telt bijna 3.000 soorten en heeft ons 
geïnspireerd voor dit decoratieve patroon dat we u snel kunnen 
leveren in verschillende materialen en plaatdiktes. Zoals bloemen uit 
de natuur, maakt RMIG Primrose onze omgeving een stukje mooier.

Perforatie: Driehoek = 17.3 x 17.3 x 17.3mm  |  Doorlaat: 25%

RMIG Primrose



Een mooi uitgebalanceerd repetitief patroon, geschikt voor vele 
toepassingen. De perforatie lijkt op een rij kleine tafels in een 
café – of een veld met bloemen! Wat u ook in het patroon ziet, 
onze snelle levering zorgt ervoor dat uw project slaagt.

Perforatie: R = 5 x 10mm, C = 10mm  I  Doorlaat: 33%

RMIG Café



Democratie, filosofie, architectuur. De Grieken hebben zoveel 
bijgedragen aan de Westerse civilisatie. RMIG Athens is 
geïnspireerd door Griekse decoratieve patronen zoals we die 
vinden in tapijten en gebouwen. Een klassiek patroon, ideaal 
voor balustrades, omheiningen, gevelbekleding etc. 

Perforatie: C = 24mm  I  Doorlaat: 77.1%

RMIG Athens



Is het een landschap dat zich tot het oneindige uitstrekt? Is het 
een moderne stad met wolkenkrabbers? Of is het een oneindig 
aantal geometrische figuren die om aandacht vragen? Hoe je 
RMIG Infinity ook interpreteert, het is een nieuwe variant van 
metaal dat zelfs van een klein project iets speciaals maakt.

Perforatie: R =  van 10 tot 50mm  I  Doorlaat: 25.9%

RMIG Infinity



Vrolijk, bruisend en alles behalve een gewone geperforeerde 
plaat. RMIG Aqua laat popart uit de jaren ’70 herleven en daagt 
u uit dit gedurfde patroon te kiezen uit ons breed assortiment 
standaard geperforeerde platen van hoge kwaliteit uit ons RMIG 
Express concept.  

Perforatie: R = van 25 tot 60mm  I  Doorlaat: 22.3%

RMIG Aqua



RMIG Leaves valt op tussen onze vele decoratieve patronen. 
Het ingewikkelde patroon gevormd door de vorm van de 
perforatiegaten is een afbeelding van bladeren die lijkt op 
een tapijt of gordijn. Het kan gebruikt worden in een klassiek 
omgeving of om een moderne setting tegenwicht te geven.

Perforatie: R = van 3 tot 7mm  I  Doorlaat: 19.5%

RMIG Leaves



Een klassiek en veelzijdig retropatroon dat in vrijwel elke 
omgeving past. Het is verkrijgbaar in vele materiaalsoorten, 
plaatdiktes en afmetingen. Heeft u vragen over het gebruik van 
RMIG Retro? Neem contact op met onze klantenservice voor 
advies.

Perforatie: LR = 5 x 25mm, C = 20mm  I  Doorlaat: 39.9%

RMIG Retro



HET RMIG EXPRESS CONCEPT HEEFT U NOG 
VEEL MEER TE BIEDEN. WE TILLEN STANDAARD 
GEPERFOREERDE EN STREKMETALEN PLATEN NAAR 
EEN HOGER NIVEAU EN VERRUIMEN UW HORIZON

De voorgaande bladzijden gaven u een 
eerste indruk van de nieuwe perforaties 
in het assortiment van ons RMIG Express 
concept en laten u zien hoe eenvoudig u 
bijzondere standaardplaten kunt kiezen.   

NU IS HET AAN U!
Stel u voor wat u allemaal kunt doen met 
onze decoratieve perforaties. Profiteer 

van de ruime keuze en de veelzijdigheid 
van onze producten. Of uw volgende 
project nu gevelbekleding, omheiningen 
of balustrades  betreft, onze standaard-
platen helpen u buitengewone resultaten 
te bereiken en aandacht te trekken met 
uw project.

Er is nog veel meer  
om uit te kiezen

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

DEC34.5x48Z55x55 CPS11.5M15.8

Doorlaat: 46.3 % Doorlaat: 29.0 %

Doorlaat: 38.0 % Doorlaat: 44.0 %



RMIG Express
- de feiten
EEN WERELD VAN GEPERFOREERDE  
EN STREKMETALEN PLATEN
•  Krijg toegang tot meer dan 6.500 

verschillende standaard geperforeerd 
en strekmetalen producten 
beschikbaar voor een snelle levering

•  Kies uit verschillende materialen van 
hoge kwaliteit zoals staal, voorverzinkt 
staal en verschillende types roestvast 
staal en aluminium

•  Zoek de juiste plaatafmetingen. 
Standaardartikelen zijn beschikbaar in 
de volgende afmetingen:  
2000 x 1000mm, 2500 x 1250mm, 
3000 x 1500mm.

•  Bestel gerelateerde producten zoals 
onze kaderprofielen

KWALITEIT EN BETROUWBARE 
SERVICE
•  Geavanceerde productiefaciliteiten
•  Productie met uiterste precisie
•  EN ISO 9001:2008 gecertificeerd
•  Buitengewoon betrouwbare leveringen

HANDEL SNEL, HOUDT VOORSPRONG
•  Geen bestelminimum
•  Snelle levering

Neem contact 
met ons op WORLD 
OF PE
RFORATED AND EXPAND 
BELGIÊ
Tel. +32 53 76 77 40
info.be@rmig.com | www.rmig.com

DENEMARKEN
Tel. +45 44 20 88 00
info.dk@rmig.com | www.rmig.dk

DUITSLAND
Tel. +49 34 906 50 0
info.de@rmig.com | www.rmig.de

FRANKRIJK
Tel. +33 4 72 47 43 43
info.fr@rmig.com | www.rmig.fr

ITALIÊ
Tel. +39 010 740 39 39
info.it@rmig.com | www.rmig.it

NEDERLAND
Tel. +31 184 49 19 19
info.nl@rmig.com | www.rmig.nl

NOORWEGEN
Tel. +47 33 33 66 66
info.no@rmig.com | www.rmig.no

OOSTENRIJK
Tel. +43 2256 62482
info.at@rmig.com | www.rmig.at

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

SPANJE
Tel. +45 44 20 88 09
info.es@rmig.com | www.rmig.es

VERENIGD KONINKRIJK
Tel. +44 1925 839 644
info.uk@rmig.com | www.rmig.co.uk

ZWEDEN
Tel. +46 501 682 00
info.se@rmig.com | www.rmig.se

ZWITSERLAND
Tel. +41 62 287 88 88
info.ch@rmig.com | www.rmig.ch

ANDERE LOCATIES
Oost Europa tel. +49 34 906 50 0
Buiten Europa tel. +45 44 20 88 00

info@rmig.com | www.rmig.com

Download de RMIG catalogus hier:
www.rmig.com/nl/inspiratiebron/
downloads
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we make ideas come to life

Blijf de concurrentie voor  
– bestel direct

www.rmig.nl

Het RMIG Express concept combineert een brede selectie en snelle levering met een 
uitstekende klantenservice. De RMIG Express catalogus biedt u een compleet overzicht 
van ons breed assortiment kwaliteitsvolle geperforeerde en strekmetalen producten uit 
onze voorraad. Profiteer van onze ervaring en expertise en bestel uw exemplaar nu via 
de volgende link: www.rmig.com/nl/inspiratiebron/downloads/catalogi+per+post.

http://www.rmig.com/nl/inspiratiebron/downloads/catalogi+per+post
http://www.rmig.com/nl/



