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BEMUTATJUK:

expandált lemezek

Az expandált lemezek felhasználási lehetőségei az elmúlt évtizedben
felértékelődtek. Míg a múltban főleg a műszaki területen, rácsok, szűrők stb.használták ki a tulajdonságait, addig a jelenkor a fémet ismét
felfedező építészet és a gyártási lehetőségek fejlődése új lehetőséget teremtett.
Az expandált lemez modern kor egyik meghatározó design építőelemévé vált. A szakmában gyakran használják rá az áttört, vagy terpesztett lemez kifejezést is.

A havi fókuszban:
ipari expandált
lemezek
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... folytatás: ipari expandált lemezek 3. oldal
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Havi
Akcióink
Havi
Akcióink
Perforált lemezek
lyukasztás: RV 8-12
anyag: 2,0 mm vastag acél
táblaméret: 720x1450 mm

4.645,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12
anyag: 3,0 mm vastag acél
táblaméret: 295x1355 mm

3.070,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12
anyag: 3,0 mm vastag acél
táblaméret: 295x1375 mm

3.075,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 500x935 mm

1.350,- Ft/db

lyukasztás: RV 12-20
anyag: 2,0 mm vastag acél
táblaméret: 555x2190 mm

14.740,- Ft/db

lyukasztás: téglaminta
anyag: 1,0 mm vastag alu
táblaméret: 1000x2000 mm

5.700,- Ft/db

lyukasztás: RG 10-50
anyag: 2,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

17.050,- Ft/db

Járórácsok
P 230-44-3 rácsosztás
anyag: S235JR horg. acél
táblaméret: 900x1200 mm

15.400,- Ft/db

P 230-33-3 rácsosztás
anyag: S235JR horg. acél
táblaméret: 600x240 mm
Lp szegés, belépőél, oldallap

4.050,- Ft/db

Ponthegesztett hálók
13x25 mm lyuk
1,5 mm vtg. horg. acél
méret: 1000x25000 mm

25x40 mm lyuk
0,7 mm vtg. 1.4301 acél
méret: 1000x25000 mm
13x13 mm lyuk
0,8 mm vtg. horg. acél
méret: 1000x25000 mm

24.200,- Ft/db
1.420,- Ft/m2
11.550,- Ft/db

lyukasztás: RV 18-26
anyag: 3,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

34.130,- Ft/db

lyukasztás: RV 20-26
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 798x1990 mm

9.600,- Ft/db

lyukasztás: RV 27-40
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

10.780,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12 - 1.4301
anyag: 1,5 mm vastag
táblaméret: 564x1450 mm

10.185,- Ft/db

lyukasztás: RV 4-6 vörösréz
anyag: 1,0 mm vastag
táblaméret: 1000x2000 mm

54.200,- Ft/db

lyukasztás: RG 4,5-15
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

6.295,- Ft/db

lyukasztás: telelemez
anyag: 1,5 mm vastag AlMg3
táblaméret: 1000x2000 mm

8.825,- Ft/db

Perforált csövek
lyukasztás: RV 3-4
1,5 mm vtg. 1.4404 acél
méret: 35x948 mm

27.590,- Ft/db

lyukasztás: RV 3-4
1,5 mm vtg. 1.4571 acél
méret: 35x948 mm

33.315,- Ft/db

lyukasztás: RV 3-4
1,5 mm vtg. 1.4301 acél
méret: 36x948 mm

11.535,- Ft/db

Befoglaló profilok
20x30 mm négyszög lemez LE
anyag: 1,7 mm vastag acél
hossz: 3000 mm

990,- Ft/fm

20x20 mm trapéz lemez LT
anyag: 1,7 mm vastag acél
hossz: 3000 mm

620,- Ft/fm

30x30 mm hullámrács négyzet WE
anyag: 5,7 mm vastag acél
hossz: 3000 mm

Érvényes a raktári készlet erejéig!
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

1.045,- Ft/fm
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FÓKUSZBAN az ipari expandált lemezek
Az expandált lemez előállítása a fémlemez egyidejű lenyomása és nyújtása útján történik. Ez a
folyamat gyémánt alakú nyílást képez az anyagban, amely szabad levegőáramot vagy fényt
biztosít.

Mikro expandált lemez

Általában acélból, rozsdamentes acélból, alumíniumból, sárgarézből, rézből, műanyagból stb. készültek. Néhány szokásos alkalmazása: gáz vagy kerozin kályhák elemeként, rácsként, szűrőburkolatként,
hangszigetelő panel elemként, rádió és lemezjátszó rácsnak stb.

Rombusz szemű expandált lemez
A Metmark rombusz szemű expandált lemez a legáltalánosabban felhasználható szemtípus. Papírszűrők tartólemezétől kezdve az álmennyezeti kazettákon át a korlátbetétekig számtalan célra felhasználható.

Kör szemű expandált lemez
A Metmark kör szemű expandált lemez legfőbb felhasználási területe a
lég- és szűréstechnika.

Négyzet szemű expandált lemez
A Metmark négyzet szemű expandált lemez
területe a lég- és szűréstechnika.

legfőbb felhasználási

Hatszög szemű expandált lemez
A Metmark hatszög szemű expandált lemez leginkább csúszásmentes
járófelület, lépcső, vagy pihenő készítésénél használatos. Gépek melletti járdák, feljárók, padlók tipikus anyaga. Autópálya hidak légréseinek
lefedésénél is alkalmazzák.
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