
we make ideas come to life

Nowe wzory do natychmiastowej wysyłki
Niech Twój kolejny projekt się wyróżni!

RMIG PERFORACJE DEKORACYJNE

http://www.rmig.pl


STWÓRZ SWÓJ NASTĘPNY PROJEKT WYBIERZ 
DEKORACYJNE BLACHY STANDARDOWE I 
SKORZYSTAJ Z NASZEJ SZYBKIEJ DOSTAWY

Standardowe arkusze perforowane – 
szybko dostarczone! RMIG Express 
ułatwia wykonanie projektu na czas, a 
dzięki dodaniu nowych wzorów deko-
racyjnych, jako standardowych blach, 
mogą Państwo wyróżnić swój kolejny 
projekt spośród konkurencji. 

INDYWIDUALNOŚĆ – ŁATWY SPOSÓB
Dzięki dodaniu dekoracyjnych wzorów do 
koncepcji RMIG Express, znacznie łatwiej 
jest nadać indywidualność projektowi i 
ten wyjątkowy wymiar, nadal czerpiąc 
korzyści z wysokiej jakości i atrakcyjnej 
ceny. Wybierasz pożądane wzory z naszej 
palety, a my dostarczymy je szybko. 

POZOSTAŃ W KONTAKCIE I DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ
Na kolejnych stronach można zobaczyć 
nowe wzory dekoracyjne, które dodaliśmy 
do istniejącej oferty. Aby zapoznać się z 
wszystkimi dostępnymi wzorami, a także 
z wyborem materiałów i grubościami 
blach, zobacz pełną listę zapasów RMIG 
na stronie: www.rmig.com/pl/lista+ 
magazynowa.

ZAMÓW DRUKOWANE KATALOGI
Jeśli preferujesz katalogi drukowane, 
możesz zamówić online pełny katalog 
RMIG i wiele innych. Zamów już dziś, 
a my wyślemy je do Ciebie od razu. 
Przejdź na stronę: www.rmig.com/pl/
zainspiruj+się/katalogi+do+pobrania/
katalogi+pocztą.

Wybierz z naszej nowej 
kolekcji dekoracyjnych 
blach perforowanych

http://www.rmig.com/pl/lista+magazynowa
www.rmig.com/pl/zainspiruj+si%C4%99/katalogi+do+pobrania/katalogi+poczt%C4%85


Świat kwiatów jest niesamowicie różnorodny. Sama rodzina primulaceae 
liczy prawie 3000 gatunków i była inspiracją do tego stylizowanego 
wzoru dekoracyjnego, który można zamówić z natychmiastową wysyłką 
w różnych materiałach i grubościach. Podobnie jak kwiat natury, RMIG 
Primrose sprawia, że nasze otoczenie staje się piękniejsze.

Otwór: Trójkąt = 17.3 x 17.3 x 17.3 mm  |  Prześwit: 25.0 %

RMIG Primrose



Ładnie wyważony, powtarzalny wzór, doskonale nadający się do 
szerokiej gamy zastosowań. Perforacja przypomina małe stoliki 
kawowe – wszystkie ustawione na popołudniową herbatę – lub 
pole kwiatów! Bez względu na to, jak interpretujesz wzór, nasza 
szybka dostawa arkuszy pomoże Ci ukończyć projekt.

Otwór: R = 5x10 mm, C = 10 mm  |  Prześwit: 33.0 %

RMIG Café



Demokracja, filozofia, architektura. Grecy tyle dali cywilizacji 
zachodniej. RMIG Athens inspirowane są greckimi ornamentalnymi 
wzorami, które można znaleźć na tekstyliach i budynkach. 
Klasyczny wzór, idealny do balustrad, obudów, okładzin i wielu 
innych zastosowań.

Otwór: C = 24 mm  |  Prześwit: 77.1 %

RMIG Athens



Czy to krajobraz, który rozciąga się w nieskończoność? Czy to nowo-
czesne miasto z drapaczami chmur? Czy może jest to nieskończona 
liczba geometrycznych postaci ułożonych w celu przyciągnięcia uwagi? 
Bez względu na to, jak interpretujesz RMIG Infinity, jest to nowa odmia-
na blach, które przekształcą nawet mały projekt w coś wyjątkowego.

Otwór: od 10 do 50 mm  |  Prześwit: 25.9 %

RMIG Infinity



Wesoła, szampańska i znacznie wykraczająca poza zwykłe blachy 
perforowane. RMIG Aqua to odważna deklaracja, która ożywia pop-art 
z lat 70 i stawia przed Tobą wyzwanie, abyś był bardziej odważny, wy-
bierając wysokiej jakości blachy perforowane z naszej gamy produktów 
RMIG Express. Najwyższy czas, aby tego doświadczyć!  

Otwór: R = od 25 do 60 mm  |  Prześwit: 22.3 %

RMIG Aqua



RMIG Leaves wyróżniają się spośród wielu wzorów dekoracyjnych. 
Misterny wzór pięknie prezentuje liście i przypomina gobelin lub 
zasłonę. Może być stosowany w klasycznym otoczeniu lub w celu 
zrównoważenia nowoczesnego otoczenia.

Otwór: R = od 3 do 7 mm  |  Prześwit: 19.5 %

RMIG Leaves



Klasyczny i niezwykle uniwersalny wzór retro, który idealnie 
pasuje do niemal każdego środowiska. Jest dostępny w szerokiej 
gamie grubości, materiałów i wymiarów do wyboru. Masz pytania 
dotyczące zastosowania RMIG Retro? Skontaktuj się z naszym 
działem sprzedaży i pozwól im sobie doradzić.

Otwór: LR = 5x25 mm, C = 20 mm  |  Prześwit: 39.9 %

RMIG Retro



KONCEPCJA RMIG EXPRESS MA JESZCZE WIĘCEJ DO ZAOFE-
ROWANIA. ROZSZERZAMY NASZĄ OFERTĘ  STANDARDOWYCH 
BLACH PERFOROWANYCH I SIATEK CIĘTO-CIĄGNIONYCH, ABY 
ZWIĘKSZYĆ MOŻLIWOŚCI PAŃSTWA WYBORU

Poprzednie strony dały pierwsze wrażenie 
o nowych wzorach w gamie produktów 
RMIG Express i pokazały, jak łatwo można 
wybrać standardowe blachy perforowa-
ne. Koncepcja RMIG Express zapewnia 
swobodę wyboru.

WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE!
Wyobraź sobie, co możesz zrobić za po-
mocą wzorów dekoracyjnych. Skorzystaj 
z wyboru i wszechstronności naszych 
produktów. Niezależnie od tego, czy Twoje 
kolejne zlecenie to okładziny, obudowy 
czy balustrady, nasze standardowe per-
foracje pomogą Ci osiągnąć niezwykłe 
wyniki, które przyciągną uwagę.

Jest jeszcze więcej  
do wyboru

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

DEC34.5x48Z55x55 CPS11.5M15.8

Prześwit: 46.3 % Prześwit: 29.0 %

Prześwit: 38.0 % Prześwit: 44.0 %



RMIG Express 
– fakty
ŚWIAT BLACH PERFOROWANYCH I 
SIATEK CIĘTO-CIĄGNIONYCH
•  Dostęp do ponad 6500 różnych 

blach perforowanych i siatek 
cięto-ciągnionych, dostępnych do 
natychmiastowej wysyłki

•  Wybór szerokiej gamy produktów z 
wysokiej jakości materiałów, takich 
jak: stal, ocynk, różne rodzaje blach 
nierdzewnych oraz aluminium

•  Standardowe wymiary arkuszy:  
1000 x 2000mm, 1250 x 2500mm, 
1500 x 3000mm

•  Produkty komplementarne, np. profile

JAKOŚĆ I SERWIS, KTÓRYM  
MOŻESZ ZAUFAĆ
•  Stan urządzeń technicznych
•  Wyjątkowa precyzja produkcji
•  Certyfikaty zgodnie z normą  

EN ISO 9001: 2008
• Bardzo wysoka skuteczność dostaw

DZIAŁAJ SZYBKO, WYPRZEDZAJ INNYCH
•  Brak ilości minimalnej
•  Blachy z magazynu dostarczane  

w 24/48h
•  Formy płatności do uzgodnienia, aby 

ułatwić zamawianie i sprawną wysyłkę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZOSTAŁE LOKALIZACJE
Kraje Europy Wschodniej tel. +49 34 906 50 0
Kraje poza Europą tel. +45 44 20 88 00

info@rmig.com | www.rmig.com

Pobierz katalog RMIG tutaj:
www.rmig.com/pl/zainspiruj+się/ 
katalogi+do+pobrania
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we make ideas come to life

Uprzedź pozostałych  
– zamów bezpośrednio

www.rmig.pl

Koncepcja RMIG Express łączy w sobie szeroki wybór i szybką dostawę z bezkompromisową 
obsługą klienta. Katalog RMIG Express daje pełny przegląd szerokiej gamy wysokiej 
jakości blach perforowanych i siatek cięto-ciągnionych dostępnych w magazynie. 
Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy i zamów swoją kopię katalogu tutaj: 
www.rmig.com/pl/zainspiruj+się/katalogi+do+pobrania/katalogi+pocztą.

http://www.rmig.com/pl/zainspiruj+si%C4%99/katalogi+do+pobrania/katalogi+poczt%C4%85
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