
 



 

Artikelnummer om detta är känt

Önskad maskstorlek LWM x SWM c/c

Önskad stegbredd (bör inte vida överstiga godstjockleken för kvadratiska maskor eller  

där materialet senare skall bockas med precision) Stor stegbredd ger persienneffekt.

Önskad godstjocklek (råmaterialets ursprungstjocklek vi sträcker ifrån)

Kvantitet i st alt. m² per leverans samt ev. årsbehov vid återkommande leveranser 

Format, bredd längs LWM för samtliga ingående positioner. Önskad tolerans 

Format, längd längs SWM för samtliga ingående positioner. Önskad tolerans 

Transportör med kundnummer samt önskade leveransvillkor 

(standardval från vår sida är FCA)

Andra parametrar/tillval som kan vara av vikt för oss  

att känna till för en så korrekt offert som möjligt:

Plan/plattvalsat (nedvikta trådar så att en slät yta uppnås)

Extra krav på spänningsfrihet/planhet Önskad vikt/m² eller styck

Önskad öppen area Önskad bygghöjd

Ifall slutna maskor längs kanterna önskas (ger ofta en grövre toleransvidd för formatet) 

Visuella krav för senare kritisk exponering

Användningsområde (vår unika erfarenhet kan hjälpa er till ett helt optimalt produktval) 

Ytbehandling (gärna med uppgift om ev. korrosionsskyddskrav)

Leveranstid

Säljarna når du smidigast via e-post:

Andreas Holmberg VD, Sälj: andreas@expandermetall.se

Karin Dahlstrand Adm, Sälj: karin@expandermetall.se 

Växeltelefon +46 (0)140-411 50

DET KANSKE LÅTER SJÄLVKLART, men att sätta kunden i centrum  

har aldrig varit viktigare än idag.

För oss på Expandermetall har detta alltid varit viktigt och en av våra 

styrkor är att vi tillsammans med dig som kund tar fram den bästa  

lösningen för dina behov – oavsett om det handlar om marina produkter, 

byggsektorn, filterlösningar, inredning eller elektrokem.

Vi har sedan 1972 byggt upp ett unikt kompetenscentrum för utveckling 

och tillverkning av sträckmetall med Skandinavisk kvalitet. Under tre  

generationer har vi strävat efter att erbjuda produkter med hög kvalitet  

till både den svenska och utländska marknaden.

Sträckmetall tillverkas genom stansning och sträckning i special- 

maskiner, antingen från rulle eller från formatplåt. Maskinerna skär och 

sträcker plåten så att det bildas ”maskor” som sitter ihop utan skarvar och 

utan att något material stansas bort.

Vi tillverkar sträckmetall i flera material, huvudsakligen obehandlat  

stål och aluminium men även koppar, rostfritt stål, nickel, titan och  

kompositprodukter förekommer.

Vi erbjuder maskstorlekar från några tiondels millimeter upp till flera 

hundra millimeter, i alla orderstorlekar.

Utförlig teknisk information, illustrationer, senaste nytt m.m. finner du  

på vår hemsida

Vi håller 
vad vi lovar!
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Air-condition Anodkorgar Antenner Armering Avloppsfilter Avskärmning Bagagehyllor  

Balkongräcken Battericellplattor Betongavstängning Blänkskydd Brevkorgar Burar  

Butiksinredning Butikskorgar Byggnadsställningar Containers Cykelkorgar Dekorations- 

galler Djurkättar Eldskydd Elementskydd Elektriska motstånd Fasader Filter Filterhållare 

Fisklådor Fisksumpar Flaskställ Flottyrgaller Fotskrapor Frityrkorgar Friskluftsintag  

Fågelburar Fönstergaller Fönsterluckor Gnistgaller Golv Grillgaller Grindar Gruvkorgar 

Guldvaskningsrännor Gångbroar Halkskydd Hisskorgar Hummertinor Hyllor Hållare för  

ljudabsorbenter Hållare för isolering Högtalargaller Inköpskorgar Inbrottsskydd Innertak  

Innerväggar Insynsskydd Jordledningar Kylgaller Köksfläktar Lampskärmar Lastbils- 

lämmar lastbärare Lastförskjutningsskydd Lastpallar Linbanekorgar Luftfilter Luftfuktare 

Luftrenare Lövkorgar Maskinskydd Mikrofonstrumpor Musskydd Myggnät Oljefilter  

Papperskorgar Parkbänkar Pennställ Plattformar Polissköldar Putsunderlag Radarskärmar 

Shoppingvagnar Siktgaller Silar Silos Skoställ Skulpturer Skyddsräcken Skyddsgaller  

Skyltställ Skärmar Släpvagnar Snöskydd Solskärmar Soptunnor Spaljéer Spiraltrappor  

Staket Strykbrädor Stängsel Såningsvältar Säckhållare Sädestorkar Takbeklädnad 

Torkställ Trappsteg Tråg Undertak Uppkörningsramper Vattenfilter Ventilationsgaller  

Ventilationsfilter  Vägskyltar  Värmeslingor  Åskledare   Ögonskydd


