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EXPANDÁLT
LEMEZEK

Design expandált 
lemez referenciák

Társasház 
Budapesten

Áruház Érden

Stadion Bécsben

Expandált lemez felhasználásával 
készült kerítés Budapesten

Stadion Debrecenben

Stadion pénztár 
épülete Budapesten



Az expandált lemezek felhasználási lehe-
tőségei jelentős mértékben kiszélesedtek 
az elmúlt időszakban. Korábban főleg ipari 
jellegű területeken, többek között rácsok, 
szűrők gyártásánál használták ki a kedve-
ző tulajdonságait. Napjaink építészete sze-
rencsésen meglátta és felfedezte az ilyen 
típusú fémekben rejlő innovatív lehetősé-
geket, amelyeket a gyártási technológiák 
folyamatos fejlődése is támogat. Mindezek 
hatására az expandált lemez a modern 
építészeti stílus egyik meghatározó, szemet 
gyönyörködtető, de egyben praktikus épí-
tőelemévé vált. 
Cégünk az olasz Fratelli MARIANI ilyen ter-
mékeket gyártó vállalatának kizárólagos 
képviselőjeként az igények legszélesebb ki-
hívásaira is meggyőző választ tud adni.

Fény és légáteresztő: 
árnyékolástechnikai, 
légtechnikai területek-
re kiválóan alkalmas.

Ár-érték arányuk rend-
kívül kedvelté teszi a 
felhasználók részére.

Gyártásakor hulladék 
nem keletkezik, így a 
környezetet tovább 
nem terheli. 

A háromdimenziós ki-
alakításnak köszön-
hetően a lemez igen 
merev, így biztonság-
gal ellát tartószerkezeti 
funkciókat, míg a vas-
tagabb lemezek járó-
felületekként is funkcio-
nálhatnak.

A legfontosabb 
tulajdonságai 

Ipari expandált 
lemezek

Az expandált lemez előállítása a fémlemez 
egyidejű lenyomása és nyújtása útján tör-
ténik. Ez a folyamat különböző alakú nyí-
lást képez az anyagban, amely szabad le-
vegőáramot, fényt biztosít.

mikro expandált lemez rombusz szemű 
expandált lemez

kör szemű expandált 
lemez

négyzet szemű 
expandált lemez

hatszög szemű 
expandált lemez

A MARIANItech® márkával „fémjelzett” ter-
mékek innovatív megoldásokat nyújtanak 
fantasztikus épülethomlokzatok kialakításá-
ra expandált lemezekből. Éppen ilyen meg-
fontolásból használják őket előszeretettel 
meglévő épületek felújításánál, vagy újak 
kivitelezésénél.
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