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PERFORÁLT
LEMEZEK

ÉPÍTŐIPAR 
álmennyezetek, külső- és belső korlátelemek, 
homlokzati burkolatok, zajvédő falak, szellőző 

rácsok, árnyékolók, kerítések építésénél,

KÜLSŐ- ÉS BELSŐÉPÍTÉSZET 
térelválasztók, üzletberendezések, utcabútorok, 
radiátor burkolatok, fénytechnikai és esztétikai 

funkciót betöltő elemek kialakításánál,

KLÍMATECHNIKA
hűtő- és fűtőtestek burkolatai, szűrőbetétek, 

szellőzőrácsok,

SZŰRÉSTECHNIKA 
folyadékszűrők, levegőszűrők,

ÉLELMISZERIPAR 
tartályok, serlegek, rosták, söripari kellékek,

GÉPIPAR 
esztétikai,- védő, és gépburkolatok,

MEZŐGAZDASÁG 
daráló betétek, magtisztító rosták, kombájnrosták, 

szőlőprések,

JÁRMŰIPAR 
kipufogódob betétek, hűtőrácsok, szűrőbetétek, 

alkatrész szállító konténerek gyártásakor.

A perforált lemezek leggyakoribb 
felhasználása:



A perforált lemezekkel számtalan formában 
és helyen találkozhatunk. Legyen szó épí-
tőiparról, gépgyártásról, mezőgazdaság-
ról, vagy akár az élelmiszeriparról, biztosan 
megtaláljuk a terméket valamilyen jelleg-
gel.

A perforációs lehetőségek széles választé-
kát tudjuk biztosítani, hiszen kínálunk kör-, 
négyzet vagy ovális lyukasztású, soros vagy 
átlós lyukelrendezésű lemezeket, ideértve a 
dekorációs típusokat is. 
A standardtól eltérő, egyedi méretű és lyu-
kasztású táblákat is legyártjuk. Raktárkész-
letről elérhetőek a szénacél, horganyzott, 
alumínium és rozsdamentes alapanyagú 
lemezeink, amelyek vastagsága 0,5–5 mm 
közötti skálán mozog.
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Kör lyukasztások

Négyzet lyukasztások

Speciális lyukasztási típusok

„Hatszög” lyukasztás „Ajakos” körlyukasztás

„Ajakos” hosszlyukasztás „Reszelő” lyukasztás

„Híd” lyukasztás „Kopoltyú” lyukasztás 

Dombornyomás Triőr lemez

“liliom” mintás lyukasztás“arab” mintás lyukasztás

Egyéb alap lyukasztások

Alap lyukasztási típusok

Dekor lyukasztás Dubaiban

Dekor lyukasztású kerítés kapu

Vasarely perforáció Homlokzatburkolat 
ovál lyukasztású lemezzel

Audi szalon 
homlokzatburkolata

Budapesten

Homlokzatburkolat 
ovál lyukasztású lemezzel


