
BUDOWNICTWO I WNĘTRZA 

Perforowane rozwiązania  
i zastosowania 

we make ideas come to life



JAKO NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE PRODUCENT I DOSTAWCA BLACH  
PERFOROWANYCH RMIG OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALNE  
PARTNERSTWO I SZEROKĄ GAMĘ WYJĄTKOWYCH PRODUKTÓW  
NA BUDYNKI I DO WNĘTRZ.

Współpraca  
i zaufanie

RMIG jest zaufanym i wiarygodnym partnerem dla 
profesjonalistów z branży budowlanej. Dostarczamy 
produkty i rozwiązania na czas i po konkurencyjnych 
cenach. Nasze wieloletnie doświadczenie i szeroka 
wiedza z zakresu branży budowlanej pozwalają nam 
pomóc Państwu w najlepszy możliwy sposób na różnych 
etapach projektu.

Korzystamy z najnowszych technologii w procesie 
produkcji niezawodnych i trwałych produktów 
perforowanych dla małych i dużych projektów. 
Skorzystajcie Państwo z wysokiego poziomu usług i 
wiedzy naszych wykwalifikowanych sprzedawców, którzy 
pomogą Państwu w znalezieniu optymalnego rozwiązania 
dla Państwa potrzeb.

RMIG: po prostu fakty
• Największa na świecie firma zajmująca się perforacją
• Szeroki wybór narzędzi do rozwiązań na zamówienie 

klienta
• Własna narzędziownia oraz dział badań i rozwoju
• Ponad 1,000 różnych produktów na magazynie
• Wysokiej klasy urządzenia produkcyjne
• Wszystkie zakłady produkcyjne certyfikowane   

ISO 9001:2008 
• Światowy dostawca blach perforowanych
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BLACHA PERFOROWANA I SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA DLA INSTYTUCJI, 
BUDYNKÓW BIUROWYCH, SZKÓŁ, CENTRÓW HANDLOWYCH I INNYCH.  
RMIG CITY EMOTION TO INNOWACYJNA I EKSCYTUJĄCA ALTERNATYWA  
DLA PAŃSTWA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Jesteś właścicielem firmy, która zajmuje się obróbką 
blachy i potrzebujesz kilka arkuszy z magazynu, aby 
zakończyć swój projekt? Pomożemy Tobie znaleźć 
dokładnie to, czego potrzebujesz.

A może jesteś członkiem zespołu projektowego i 
realizujesz duży projekt architektoniczny? Pomożemy 
Tobie od początku do końca – od pierwszych pomysłów 
na desce kreślarskiej do wyprodukowania finalnego 
produktu. 

W każdej sytuacji RMIG City Emotion oferuje szeroką 
gamę rozwiązań dla budynków i wnętrz, a Państwo 
skorzystają na współpracy z RMIG.

Z RMIG City Emotion można zastosować blachę 
perforowaną i siatkę cięto-ciągnioną, aby nadać 

RMIG City Emotion dla 
wyjątkowych projektów

budynkom i wnętrzom niepowtarzalny design. Nasze 
wysokiej jakości produkty są uniwersalne, trwałe 
i wymagają minimalnej konserwacji.

Wśród innych zastosowań RMIG oferuje blachy 
perforowane i siatki cięto-ciągnione na:

• Fasady
• Panele przeciwsłoneczne
• Balustrady
• Elewacje
• Ogrodzenia/osłony
• Sufity

Więcej informacji na temat wykorzystania perforacji 
grafik i obrazów w powyższych zastosowaniach znajdą 
Państwo na stronie 11.
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Twoje korzyści
Nie tylko perforujemy, oferujemy także cięcie, gięcie, 
formowanie i bierzemy odpowiedzialność za wszystkie 
operacje wykończeniowe. Dostarczymy płaskie blachy 
perforowane bezpośrednio do Państwa lub gdy jest to 
pożądane zajmiemy się dodatkową obróbką blach, taką jak: 

• Cięcie
• Gięcie
• Otwory montażowe, wycinanie narożników
• Walcowanie, zwijanie i formowanie
• Spawanie
• Obróbka powierzchni (cynkowanie, anodowanie,  

malowanie etc.)

W razie potrzeby dostarczymy próbkę do zatwierdzenia. 
Ponadto wiemy jak ważne jest zabezpieczenie produktów 
na czas przewozu i mamy doświadczenie w pakowaniu 
produktów, aby uniknąć zniszczeń podczas transportu. 

Jeśli pojawią się jakieś korekty lub modyfikacje w 
projekcie jesteśmy elastyczni i z chęcią dostosujemy 
się do niezbędnych zmian.

Fasady

UNIWERSALNE FASADY Z BLACHY 
PERFOROWANEJ I SIATKI CIĘTO- 
CIĄGNIONEJ.

RMIG pomoże w realizacji projektu budowlanego 
Czy to jest blacha perforowana, przetłaczana, fasada 
wentylowana czy ich kombinacja pomożemy Państwu. 
Nasz wykwalifikowany personel techniczny pomoże w fazie 
projektowania i doradzi bazując na Państwa potrzebach. 
Wykonujemy rysunki blach do zatwierdzenia przed 
rozpoczęciem produkcji. Ponadto, wyprodukujemy arkusze 
na elewację wg uzgodnionej kolejności, aby umożliwić 
etapowe montowanie na fasadzie. 
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MAISON DU PORTUGAL
Odwiedź www.city-emotion.com i 
dowiedz się więcej o tym i innych 
projektach.
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zmniejszyć zapotrzebowanie na wentylację i chłodzenie, 
a w konsekwencji zmniejszenie zużycia energii. 

Perforowane panele przeciwsłoneczne
Perforowane panele przeciwsłoneczne zapewniają 
prywatność bez ograniczania widoczności. Przepuszczają 
odpowiednią ilość naturalnego światła do wnętrza 
budynku w ciągu dnia.

Szeroki zakres produktów RMIG City Emotion obejmuje 
wiele wzorów i rozwiązań ekranów przy wyborze Państwa 
paneli przeciwsłonecznych. Czy potrzebują Państwo 
pojedynczy ekran czy tysiące metrów kwadratowych, 
możemy zaoferować indywidualne rozwiązania 
dostosowane do Państwa potrzeb.

Miejsce w słońcu
Terminowość dostaw, konkurencyjne ceny i wyjątkowa 
znajomość perforacji na ekrany przeciwsłoneczne. 
Z programem RMIG City Emotion otrzymują Państwo 
niezawodność dużego dostawcy, wolność wyboru 
spośród wielu wzorów, materiałów, wielkości arkuszy 
i operacji dodatkowych.

Panele 
przeciwsłoneczne

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU PANELE 
PRZECIWSŁONECZNE.

Wraz ze wzrostem kosztów energii ważne jest, aby 
koncentrować się na zrównoważonym projektowaniu 
budynków i znalezieniu najlepszego sposobu regulacji 
temperatury i warunków klimatycznych panujących 
wewnątrz budynków. Czy chodzi o nowy projekt 
budowy czy remont istniejącego budynku, panele 
przeciwsłoneczne z blachy perforowanej czy siatki cięto-
ciągnionej wykonane są z trwałych materiałów i stanowią 
przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które pomoże 
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CHÂTEAU DE CANGÉ
Odwiedź www.city-emotion.com i 
dowiedz się więcej o tym i innych 
projektach.

7

we make ideas come to life



PROSTE CZY KOMPLEKSOWE  
– MY MAMY ROZWIĄZANIE.

Niezależnie od tego czy pracują Państwo nad małym 
czy dużym projektem, nasz szeroki wachlarz produktów 
pozwoli nam na znalezienie najlepszego rozwiązania dla 
Państwa. W RMIG mają Państwo wolność wyboru, jeśli 
chodzi o blachę perforowaną na schody, balkony czy 
balustrady, a także jeśli chodzi o wybór preferowanego 
surowca, czy to stali czarnej, kwasoodpornej, aluminium, 
mosiądzu czy innych materiałów. Opowiedzcie nam 
Państwo o swoich wymaganiach, a my znajdziemy 
najlepsze możliwe rozwiązanie Państwa potrzeb.

Perforowane balustrady na zamówienie klienta
Oprócz perforacji blach zgodnie z Państwa specyfikacją 
oferujemy gięcie, formowanie, wybijanie otworów 
montażowych – od początku do końca – dla Państwa 
w postaci naturalnego wykończenia, malowania 
proszkowego, cynkowania czy anodowania.

Blachy perforowane z magazynu
W RMIG znajdziecie Państwo jeden z największych 
na świecie wybór blach perforowanych dostępnych w 
magazynie gotowych do użycia – także w charakterze 
balustrad.

Obok blach perforowanych i siatek cięto-ciągnionych 
oferujemy również profile. Dzięki profilom zamontowanym 
wokół formatki z blachy perforowanej czy siatki cięto-
ciągnionej można uzyskać gładką krawędź. Elementy 
są silniejsze, bezpieczniejsze i odpowiednie do 
zastosowania, jako balustrady.

Eleganckie przykłady
Odwiedź naszą stronę i znajdź szeroki wybór realizacji, 
w których architekci, wykonawcy i firmy wykończeniowe 
wybrały produkty i rozwiązania z RMIG City Emotion. 
Zobacz więcej na www.city-emotion.com.

Balustrady
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Ściany i sufity

ODKRYJ ŚWIAT PRODUKTÓW I 
ROZWIĄZAŃ DO WNĘTRZ.

Zastosowanie blach perforowanych z RMIG na ściany 
czy sufity doskonale łączy względy estetyczne z potrzebą 
optymalnych wymogów dźwiękochłonnych. RMIG posiada 
szereg wzorów perforacji, które zostały opracowane w 
celu zapewnienia architektom odpowiednich rozwiązań 
projektowych mających poprawić pochłanianie 
dźwięku i uwydatnić estetyczny wygląd ścian czy 
sufitów. Jednakże, jeśli nie mogą Państwo znaleźć 
odpowiedniego wzoru, możemy wykonać narzędzie 
zgodne z Państwa specyficznymi wymaganiami.

Ściany we wszystkich rozmiarach
Poszukują Państwo:
• indywidualnych okładzin dla mniejszych przestrzeni?
• dźwiękochłonnych ścianek i tablic?
• funkcjonalnych, dźwiękochłonnych dużych okładzin 

ściennych?

Panele z blachy perforowanej pokryte materiałem 
dźwiękochłonnym są optymalnym rozwiązaniem, aby 
efektywnie pochłaniać dźwięk tworząc dobre warunki pracy.

Sufity 
Z RMIG City Emotion dostarczymy panele sufitowe z blachy 
stalowej, nierdzewnej lub aluminium z uwzględnieniem obu 
kryteriów – funkcjonalnego i estetycznego – do montażu w 
nowych i remontowanych budynkach.

Twoje korzyści 
• Elastyczność – od małego do dużego projektu
• Perforowane produkty gotowe do zamontowania
• Gotowe kasetony dźwiękochłonne do zainstalowania
• Arkusze wg uzgodnionej kolejności do łatwego montażu
• Indywidualne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb
• Możliwość zamówienia próbki do zatwierdzenia
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NIE MA OGRANICZEŃ DLA ZASTOSO-
WANIA BLACHY PERFOROWANEJ CZY 
SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ WEWNĄTRZ 
I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW.

Ogrodzenia i osłony z blachy perforowanej i siatki cięto-
ciągnionej mogą być z korzyścią stosowane dla różnych 
celów. Na przykład, jeśli szukacie Państwo solidnych i 
bezpiecznych rozwiązań do ogrodzenia przestrzeni lub 
jeśli chcecie Państwo postawić wiatę na rowery, która 
przetrwa wiele lat, blacha perforowana jest właściwym 
wyborem w tych i w wielu innych przypadkach.

Ogrodzenia  
i osłony

Wyobraź sobie …. 
Blacha perforowana i siatka cięto-ciągniona są 
optymalnym rozwiązaniem na wiaty na rowery, obudowy 
śmietników, parkingi na wózki sklepowe, osłony 
dużych instalacji, przystanki autobusowe czy podobne 
zastosowania. Osłania, ukrywa, zabezpiecza przed 
aktami wandalizmu, przepuszcza światło i powietrze. To 
bezpieczne, praktyczne i trwałe rozwiązanie.

Rozwiązania zgodne z Twoimi potrzebami
• Arkusze dostarczane do Państwa do zakończenia 

projektu
• Gotowe elementy do montażu
• Od małych zamówień do dużych projektów
• Proste rozwiązania – prosto z naszego magazynu
• Kompleksowe rozwiązania na zamówienie specjalnie 

zaprojektowane dla Państwa

Skontaktujcie się Państwo z RMIG i pozwólcie nam 
pomóc sobie w znalezieniu optymalnego rozwiązania 
Państwa potrzeb.
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PERFOROWANY OBRAZ GRAFICZNY 
NA FASADY, BALUSTRADY I OKŁADZINY.

Perforacja grafik i obrazów zwiększa atrakcyjność dzielnic 
mieszkaniowych, budynków publicznych i komercyjnych. 
Możemy przenieść obraz lub wzór zgodnie z Państwa 
wyborem i wykorzystać je na większości zastosowań w 
ramach koncepcji RMIG City Emotion.

Doświadczenie w perforacji obrazów z pierwszej ręki
RMIG dostarczyło już rozwiązania wykorzystujące 
perforowane obrazy do ogromnej liczby projektów w 
całej Europie i dlatego posiada duże doświadczenie w 
stosowaniu najlepszych metod w tego rodzaju projektach. 

Wiemy, że perforacja obrazów jest dziedziną, która 
wymaga wiedzy technicznej, a także ścisłej współpracy 
ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Uzgodniona 
kolejność dostaw poszczególnych arkuszy jest bardzo 
ważna dla łatwego montażu i jesteśmy szczęśliwi 
mogąc zaoferować Państwu taki serwis. Ponadto 
przygotowujemy rysunki blach przed rozpoczęciem 
produkcji do zaakceptowania przez Państwa.

Bądź kreatywny
Niech kreatywność stanie się istotną częścią Państwa 
projektu. Z RMIG City Emotion możecie Państwo 
ustawić poprzeczkę jeszcze wyżej, aby Wasz projekt był 
innowacyjny i ekscytujący. Czekamy na Państwa, aby 
pomóc Wam w osiągnięciu najlepszych wyników.

Perforowane 
grafiki i obrazy
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813

www.rmig.com/pl/city+emotion 

RMIG jest największym na świecie dostawcą blach perforowanych. 
Oferujemy szeroką gamę blach perforowanych z magazynu, jak i 
produkowane na zamówienie. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne 
w Europie mają wspólny system zarządzania jakością w oparciu o 
Normę ISO 9001:2008. Skorzystajcie Państwo z naszego ponad 
100-letniego doświadczenia i pozwólcie nam pomóc osiągnąć najlepsze 
możliwe wyniki dla Państwa projektu dzięki naszym wysokiej jakości 
perforowanym produktom. 

Jesteśmy gotowi na przyjęcie Państwa zamówienia!
Zespół specjalistów RMIG jest gotów na przyjęcie Państwa zamówienia.
Skontaktujcie się Państwo z nami i dajcie nam znać, jakie są Państwa 
specyficzne wymagania.

LIDER NA RYNKU

Austria: +43 2256 62482

Francja: +33 4 72 47 43 43

Niemcy: +49 34 906 50 0

Rumunia: +40 742 990226

Wielka Brytania: +44 1925 839 610

Inne lokalizacje

Europa Wschodnia: +43 2256 62482 311

Spoza Europy: +45 44 20 88 00

Belgia: +32 53 76 77 40

Hiszpania: +45 44 20 88 09

Norwegia: +47 33 33 66 66

Szwajcaria: +41 62 287 88 88 

Włochy: +39 010 740 39 39

Dania: +45 44 20 88 00

Holandia: +31 184 491 919

Polska: +48 61 88 63 270

Szwecja: +46 501 682 00

biuro@rmig.com
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