
we make ideas come to life

Nye mønster for rask levering
Få ditt nye prosjekt til å skille seg ut!

RMIG DEKORATIVE MØNSTER

http://www.rmig.no


FÅ DITT NESTE PROSJEKT TIL Å SKILLE SEG UT
VELG DEKORATIVE PERFORERTE LAGERPLATER 
OG UTNYTT VÅRE RASKE LEVERANSER

Standard perforerte plater - raskt levert! 
RMIG Express gjør det enkelt for deg å 
få gjort jobben til tiden, og i tillegg til våre 
nye dekorative mønstre som lagervare, 
kan du få ditt neste prosjekt til å skille 
seg ut fra konkurrenten.

INDIVIDUALITET – PÅ DEN  
ENKLE MÅTEN
Ved å inkludere dekorative mønstre i RMIG 
Express-konseptet, blir det mye enklere 
for deg å gi ditt prosjekt individualitet samt 
gi den den ekstra spesielle dimensjonen, 
mens du fremdeles nyter godt av høy 
kvalitet og konkurransedyktige priser. Du 
velger de ønskede mønstrene fra vårt 
utvalg og vi sørger for rask leveranse. 

TA KONTAKT OG LÆR MER
På de følgende sidene kan du se de 
nye dekorative mønstrene vi har lagt til i 
vårt eksisterende produktsortiment. For 
nærmere titt på alle tilgjengelige mønstre 
samt valg av materialer og tykkelser, se 
den komplette lagerlisten på våre nettsider 
www.rmig.com/no/lagerliste.

BESTILL TRYKTE KATALOGER
Hvis du foretrekker trykte kataloger, kan du
bestille komplett RMIG Express katalog 
samt en rekke andre inspirerende brosjyrer. 
Ring til oss på 33 33 66 66 eller send 
oss en e-post til info@mig.com og fortell 
hva du ønsker. 

Velg fra våre nye 
dekorative perforerte 
plater

http://www.rmig.com/no/lagerliste
mailto:info@mig.com


Blomstenes verden består av et utrolig mangfold. Primula-familien 
alene teller nesten 3.000 arter og har vært inspirasjonen til dette 
stilige, dekorative mønster som du kan bestille for rask levering i 
forskjellige materialer og tykkelser. Likesom naturens blomster, gjør 
RMIG Primrose omgivelsene en god del vakrere.

Hull: Trekant = 17.3 x 17.3 x 17.3 mm  |  Luftprosent: 25.0 %

RMIG Primrose



Et pent avbalansert mønster, velegnet til en bred rekke av 
applikasjoner. Perforeringen ligner små cafébord – alle satt 
på plass for formiddagskaffen – eller en blomstereng! Uansett 
hvordan du tolker mønsteret, hjelper vår raske leveranse av 
plater deg til å sluttføre ditt prosjekt.

Hull: R = 5 x 10 mm, C = 10 mm  |  Luftprosent: 33.0 %

RMIG Café



Demokrati, filosofi, arkitektur. Grekerne har gitt svært mye til 
den vestlige sivilisasjonen. RMIG Athens er inspirert av greske
dekorative mønster, som finnes både i tekstiler og bygninger. 
Et klassisk mønster, ideelt til rekkverk, avskjerming, kledninger
med mere.

Hull: C = 24 mm  |  Luftprosent: 77.1 %

RMIG Athens



Er dette et landskap, som strekker seg uendelig? Er det en moderne 
by med skyskrapere? Eller er det et uendelig antall geometriske 
figurer, som er arrangert for å tiltrekke oppmerksomhet? Hvordan 
du en ser RMIG Infinity, så er det en ny variasjon av metall, som 
forvandler selv et lite prosjekt til noe spesielt.

Hull: Fra 10 til 50 mm  |  Luftprosent: 25.9 %

RMIG Infinity



Humørfylt, boblende og langt utover alminnelig perforering.
RMIG Aqua signaliserer dristighet, gjenoppliver pop-art fra
1970 tallet og utfordrer deg til å være mer vågal, når du
velger perforerte plater av høy kvalitet fra vårt RMIG Express
produktsortiment. Er det ikke på tide å leve det ut litt?

Hull: R = fra 25 til 60 mm  |  Luftprosent: 22.3 %

RMIG Aqua



RMIG Leaves skiller seg ut fra våre mange dekorative mønster.
Dette detaljerte mønsteret er skapt av de perforerte hullenes 
form. Det illustrerer vakre blader og ligner en gjenkjennelig tapet 
eller gardin. Denne kan enkelt benyttes i enten et klassisk miljø 
eller som en motvekt til moderne omgivelser.

Hull: R = fra 3 til 7 mm  |  Luftprosent: 19.5 %

RMIG Leaves



Et klassisk og ytterst allsidig retromønster, som vil passe 
perfekt inn i nesten ethvert miljø. Du kan velge mellom en rekke 
tykkelser, materialer og dimensjoner. Har du spørsmål til bruken 
av RMIG Retro? Kontakt vårt salgsteam og la de rådføre deg. 

Hull: LR = 5 x 25 mm, C = 20 mm  |  Luftprosent: 39.9 %

RMIG Retro



RMIG EXPRESS KONSEPTET HAR ENDA MER 
Å TILBY. VI TAR STANDARD PERFORERTE 
PLATER OG STREKKMETALL TIL DET NESTE 
NIVÅ OG UTVIDER DINE MULIGHETER

De foregående sidene gir deg et før-
steinntrykk av de nye mønstrene i RMIG 
Express produktsortimentet og viser 
hvor lett det er for deg å velge perforerte 
standardplater ut over det vanlige. RMIG 
Express konseptet gir deg frihet til å velge.

NÅ ER DET OPP TIL DEG!
Forestill deg hva du kan utføre med 
dekorative mønstre. Utnytt muligheten 
og allsidigheten i våre produkter. Uan-
sett om din neste jobb er bekledning, 
avskjerming eller rekkverk, så kan våre 
standardplater hjelpe deg med å oppnå 
ekstraordinære resultater, som tiltrekker 
seg oppmerksomhet.

Det er enda mer 
å velge mellom

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

DEC34.5x48Z55x55 CPS11.5M15.8

Luftprosent: 46.3 % Luftprosent: 29.0 %

Luftprosent: 38.0 % Luftprosent: 44.0 %



RMIG Express 
– Fakta
EN VERDEN AV PERFORERTE  
PLATER OG STREKKMETALL
•    Få adgang til mer en 1.000 forskjellige 

perforerte plater og strekkmetal-
produkter, som er klar til hurtig 
levering

•  Velg mellom en rekke materialer av 
høy kvalitet, som f.eks vanlig sort stål, 
galvanisert stål og forskjellige typer 
rustfritt stål og aluminium

•  Finn den platestørrelse du har bruk 
for. Standardplater fås i følgende 
størrelser: 1000 x 2000 mm,  
1250 x 2500 mm og 1500 x 3000 mm

•  Bestill relaterte produkter som f.eks. 
rammeprofiler

KVALITET OG SERVICE  
DU KAN STOLE PÅ
• Det nyeste produksjonsanlegg
• Ekstrem presisjonsproduksjon
•  Sertifisert i henhold til  

EN ISO 9001: 2008
• Rask levering

HANDLE RASKT, VÆR I FORKANT
•  Ingen minimumsbestilling
• Stort utvalg fra lokalt lager
• Høy kvalitet
• Enkel bestilling og rask levering
 

 

Kontakt WORLD OF 
PERFORATED AND EXPAND 

BELGIA
Tel. +32 53 76 77 40
info.be@rmig.com | www.rmig.com

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

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

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

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

NETHERLANDS
Tel. +31 184 491 919
info.nl@rmig.com | www.rmig.nl

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

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

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

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

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

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

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

ANDRE LOKASJONER
Østeuropa tel. +49 34 906 50 0
Utenfor Europa tel. +45 44 20 88 00

Info@rmig.com | www.rmig.com

Last ned RMIG kataloger her:
http://rmig.com/no/bli+inspirert/last+ned
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we make ideas come to life

Vær i forkant – bestill direkte

www.rmig.no

RMIG Express konseptet kombinerer et bredt utvalg og rask levering med kompro-
missløs kundeservice. RMIG Express katalog vil gi deg en komplett oversikt over det 
omfattende utvalget av perforerte plater og strekkmetall av høy kvalitet direkte fra lager. 
Dra nytte av vår erfaring og kompetanse og last ned din kopi i dag på http://rmig.com/
no/bli+inspirert/last+ned

http://rmig.com/no/bli+inspirert/last+ned
http://www.rmig.no
http://www.rmig.no

