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SOM VERDENS STØRSTE PRODUSENT OG LEVERANDØR AV PERFORERTE 
PRODUKTER, TILBYR RMIG DEG ET PROFESJONELT SAMARBEID OG ET BREDT 
UTVALG AV FØRSTEKLASSES PRODUKTER TIL BYGG OG INTERIØR. 

Opplev et samarbeid  
med kvalitet 

RMIG er en pålitelig samarbeidspartner for byggebransjen. 
Vi leverer løsninger og produkter med god kvalitet til avtalt 
tid og konkurransedyktige priser. Mange års erfaring og 
bred kunnskap gjør det mulig for oss å veilede og bistå deg 
på best mulig måte under forløpet av ditt prosjekt.
 
Vi bruker det nyeste innen teknologisk produksjonsutstyr 
for å produsere gode og holdbare produkter til små og 
store prosjekter. Du vil dra nytte av et høyt servicenivå 
og en erfaren stab som hjelper deg å finne den optimale 
løsningen. 

RMIG: Klare fakta
• Verdens største produsent av perforerte plater
• Bredt utvalg av verktøy for skreddersydde løsninger
• Egen verktøyproduksjon og forsknings- 
 og utviklingsavdeling
• Flere enn 1 000 produkter på lager
• Topp moderne produksjonslokaler
• Alle produksjonsenheter er ISO 9001:2008 sertifisert
• Verdensomspennende leverandør av perforerte   
 produkter i metall. 
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PERFORERTE PLATER OG STREKKMETALL TIL OFFENTLIGE BYGG, KONTORBYGG, 
SKOLER, HANDELSSENTERE MM. RMIG CITY EMOTION ER ET INNOVATIVT OG 
SPENNENDE VALG TIL DITT BYGGEPROSJEKT.

Har du en lokal blikkenslagerbedrift og trenger noen få 
lagerplater for å gjøre ferdig din siste konstruksjonsjobb. Vi 
kan bistå deg med å finne nøyaktig hva du trenger. 

Eller er du en del av et designerteam med storstilte arki-
tektoniske prosjekter? Vi kan hjelpe deg fra start til mål, 
fra de første skissene på tegnebrettet til produksjon av det 
endelige produktet. Uansett, konseptet RMIG City Emotion  
tilbyr et bredt utvalg av løsninger for bygg og interiør og du 
vil dra nytte av å samarbeide med RMIG.

Med RMIG City Emotion viser vi hvordan du kan ta i bruk 
perforerte- og strekkmetallprodukter for å gi dine bygg og 
interiører et helt unikt uttrykk. Våre produkter er av høy 
kvalitet, slitesterke og krever minimalt vedlikehold

RMIG City Emotion for  
unikt design

Perforerte plater og strekkmetall kan brukes til:

• Fasader / Utsmykning
• Solskjerming
• Rekkverk
• Kledning
• Beskyttelse 
• Himlinger

Se mer om bruk av perforerte bilder på side 11.
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ALLSIDIGE FASADER MED PERFORERTE 
PLATER OG STREKKMETALL.

RMIG vil hjelpe deg å realisere ditt byggeprosjekt. Enten 
det er perforering, preging eller en kombinasjon av dette, 
kan vår erfarne stab gi deg råd og veiledning. Tegninger 
lages i forkant av produksjon for din godkjenning. Ved 
behov sørger vi for at hver plate er nummerert slik at det 
er lett å montere platene i riktig rekkefølge for å gjenskape 
mønsteret eller bildet på en stor fasade. 

 

Dine fordeler
Ikke bare perforerer vi, vi klipper, bøyer, former og tar ansvar 
for at det ferdige produktet er av topp kvalitet. Vi kan levere 
ferdig perforerte plater direkte til deg. Dersom du ønsker det, 
kan vi også sørge for:

• Klipping
• Knekking
• Festehuller og utskjæring av hjørner
• Valsing 
• Sveising
• Overflatebehandling (galvanisering, eloksering, 
 lakkering mm.)

Ved behov kan vi levere prøveplater til testing og 
godkjenning. Videre vet vi at det er viktig at fasadeplatene 
kommer frem uten transportskader og sørger for korrekt 
emballasje for å hindre dette.

Dersom det viser seg under prosjektet at endringer er 
nødvendige, er vi fleksible og tilpasser dette.

Fasader
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MAISON DU PORTUGAL
Se www.city-emotion.com for en 
detaljert beskrivelse av dette og 
flere andre prosjekter.
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SOLSKJERMING MED EN GRØNN PROFIL.

Med økende energikostnader er det viktigere enn 
noensinne å fokusere på bærekraftige byggprosjekter 
og legge til rette for at temperaturer og klimatiske forhold 
i bygget er lette å regulere. Dette gjelder så vel ved 
oppgradering av eksisterende bygg som ved nybygg.
 
Solskjerming i perforert eller strekkmetall er lagd av 
bærekraftige materialer som sørger for en miljøvennlig 
løsning. Over tid vil behovet for ventilasjon og kjøling være 
mindre og energiforbruk dermed reduseres.    

Perforert solskjerming
En av fordelene med perforert solskjerming er at innsyn blir 
begrenset uten at utsikten blir blokkert. Dagslyset slippes 
naturlig inn.

Produktutvalget i RMIG City Emotion omfatter en rekke 
mønstre og plateløsninger å velge fra. Om du trenger en 
enkel plate eller flere tusen kvadratmeter, vi kan tilby deg 
løsninger som er tilpasset ditt spesifikke behov. 

En plass i solen
Punktlig leveranse, konkurransedyktige priser og unik 
kunnskap om perforerte plater for solskjerming. Med RMIG 
City Emotion drar du fordel av en stor pålitelig leverandør, 
samt friheten til å velge fra et stort utvalg mønstre, 
materialer, platestørrelser og etterbehandlinger.  

Solskjerming
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CHÂTEAU DE CANGÉ
Besøk www.city-emotion.com for 
en detaljert beskrivelse av dette og 
mange andre prosjekter.
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ENKELT ELLER KOMPLEKST  
– VI HAR LØSNINGEN.

Er det et stort eller lite prosjekt du arbeider med, vårt 
produktutvalg gjør det mulig for oss å finne den beste 
løsningen for deg. Hos RMIG har du frihet til å velge når det 
gjelder perforerte plater til trapper, balkonger og rekkverk.

Dette gjelder også valg av best egnet materiale; stål,
aluminium, rustfritt stål, messing eller annet. Fortell oss 
hva du trenger så finner vi den beste løsningen. 

Skreddersydd perforert rekkverk
I tillegg til å perforere platene etter ditt mønster, kan vi 
knekke, forme og tilrettelegge hull for montering. Når vi 
først har gjort dette, kan vi like gjerne også ta oss av over-
flatebehandlingen som pulverlakkering, galvanisering eller 
eloksering. 

Perforerte plater fra vårt lager
Hos RMIG finner du et av verdens største utvalg av per-
forerte metallplater på lager klar for bruk – også til rekkverk.
I tillegg til perforerte plater kan vi tilby rammeprofiler fra 
lager. Ved å sette en rammeprofil rundt platen eller strekk-
metallet, får du en jevn kant og en sterkere, mer sikker plate 
godt egnet for rekkverk, for eksempel på balkonger eller 
trapper. 

Elegante eksempler
Besøk våre hjemmesider for å finne et utvalg av gjennom-
førte prosjekter der arkitekter, entreprenører og blik-
kenslagere har valgt produkter og løsninger fra RMIG City 
Emotion. Se mer på www.city-emotion.com 

Rekkverk
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Vegger og tak

OPPDAG EN VERDEN AV 
INTERIØRPRODUKTER OG LØSNINGER.

Ved å bruke perforerte plater fra RMIG er det mulig å 
kombinere optimale lydforhold med estetiske hensyn. RMIG 
har et bredt utvalg perforerte mønstre som er utviklet for 
å gi arkitekter en løsning som gir forbedret akustikk og 
forbedret visuelt utseende til en vegg eller et tak. 

Vegger i alle størrelser 
Er du på utkikk etter...
• individuelle metallpaneler for å kle mindre områder?
• Lydabsorberende skillevegger og oppslagstavler?
• funksjonell, lydabsorberende kledning til større områder?

Perforerte metallplater med lydabsorberende duk kan være 
en effektiv lydabsorbent og skape et godt arbeidsmiljø. 

Tak
Med RMIG City Emotion kan himlingsplater av perforert 
stål, rustfritt stål eller aluminium leveres til nybygg eller 
renovasjonsprosjekter. Platene ivaretar både funksjonelle 
og estetiske hensyn.

Dine fordeler
• Fleksibilitet – fra store til små prosjekter
• Metallprodukter levert til deg for ferdigstilling
• Ferdige kassetter inkludert lydabsorberende duk for 
 deg å installere. 
• Nummerering av hver enkel plate for enkel montering
• Individuelle løsninger tilrettelagt etter ditt behov
• Muligheten til å godkjenne en prøveløsning før bestilling. 
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DET ER INGEN GRENSER FOR RELEVANT 
BRUK AV PERFORERTE PLATER OG 
STREKKMETALL I OG RUNDT BYGNINGER.

Gjerder og skjermer av perforerte plater eller strekkmetall 
egner seg godt til et bredt utvalg bruksområder. Om du for 
eksempel ønsker en sikker løsning for å skjerme av et områ-
de, eller du vil ha et sykkelskur som vil holde i årevis,  
er perforert metall det opplagte valget.

Beskyttelse og 
skjerming 

Forestill deg... 
Perforerte plater og strekkmetall er de perfekte løsninger 
for sykkelskur, skjerming av avfallsbeholdere, parkering for 
handlevogner, avskjerming av installasjoner, m.m.. De be-
skytter, skjuler og reduserer hærverk. Likevel slipper lys og 
luft gjennom. Det er sikkert, praktisk og holdbart.

Løsninger etter dine behov
• Plater levert til din ferdigstillelse
• Ferdige elementer klare for montering
• Fra små bestillinger til store kontrakter
• Enkle løsninger – fra vårt lager
• Komplekse skreddersydde løsninger laget spesielt for deg

Ta kontakt med RMIG og la oss hjelpe deg å finne den 
optimale løsningen 
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ILLUSTRERENDE PERFORERTE BILDER 
TIL FASADER, REKKVERK OG KLEDNING.

Ved å perforere bilder eller grafiske motiver på fasade eller 
solskjerming, gir du bygget et individuelt og unikt uttrykk. 
Vi kan overføre bildet eller mønsteret du ønsker til de fleste 
produkter innen RMIG City Emotion-programmet. 

Førstehånds erfaring med bildeperforering
RMIG har allerede levert perforerte løsninger med bilder 
og grafikk til et stort antall prosjekter over hele Europa. 
Dermed har vi tilegnet oss gode erfaringer om de beste 
metodene å bruke i slike prosjekter.

Vi vet at å perforere et bilde er et felt der det kreves stor 
kompetanse og et tett samarbeide mellom de involverte 
parter. Nummerering av hver enkel plate er høyst nødven-
dig for å sikre en vellykket montering og dette er en tjeneste 
vi med glede kan tilby. I tillegg lager vi en skisse av platene 
for din godkjenning før platene produseres.
 
Vær kreativ
Gjør kreativitet til en nødvendig del av ditt prosjekt. Med 
RMIG City Emotion kan du legge listen for et innovativt og 
spennende bygg enda høyere. Vi ser frem til å hjelpe deg 
for å oppnå  best mulig resultat.

Perforering av 
grafikk og bilde
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813

www.city-emotion.com

RMIG er verdens største leverandør av perforerte plater. Vi tilbyr et 
innholdsrikt utvalg perforerte plater fra vårt lager i tillegg til skreddersydde 
løsninger. Samtlige av våre produksjonsenheter i Europa har et felles 
kvalitetssystem basert på ISO 9001:2008 standard. Dra nytte av vår mer 
enn hundre års erfaring, og la oss hjelpe deg å oppnå de beste resultater 
med våre høykvalitetsprodukter. 

Vi er klare for din bestilling
Spesialist-teamet hos RMIG er klare for din bestilling
Ta kontakt og fortell oss om dine spesifikke behov. 

MARKEDSLEDER

Belgia: +32 53 76 77 40

Danmark: +45 44 20 88 00

Frankrike: +33 4 72 47 43 43

Italia: +39 010 740 39 39

Nederland: +31 184 491 919

Andre adresser

Øst- Europa: +43 2256 62482 311

Utenfor Europa: +45 44 20 88 00

Norge: +47 33 33 66 66

Polen: +48 61 88 63 270

Romania: +40 742 990226

Spania: +45 44 20 88 09

Storbritannia: +44 1925 839 610

Sveits: +41 62 287 88 88

Sverige: +46 501 682 00

Tyskland: +49 34 906 50 0

Østerrike: +43 2256 62482

CITYEMOTION@RMIG.NO
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