
Vi erbjuder Rimex Meta ls  produkter, 
spec ia l i s ter på meta l lytor.

Erbjuder metal lytor som är dynamiska, tå l iga, snygga och 

levande , lämpl iga t i l l  f ler talet  ol ika appl ikat ioner inom bl .a .

Arki tektur  • Byggnader • Inredningar  • Hissar  • Mask iner • Sky l tar  •

Ingen jörskonstrukt ioner • Ky lapp l ikat ioner • Transpor t /Fordon m.m. 

Austra l ien • Frankr ike • Tyskland • Spanien • Storbr i tannien • USA 

FMH Stainless: Hemsida: www.fmhstainless.seFöl j  oss  på Instagram @fmhsta in less

Wales Millenium Centre, Cardiff, UK 2004
6WL ColourTex® Bronze och Canvas ColourTex® Bronze
Wales Millenium Centre, Cardiff, UK 2004
6WL ColourTex® Bronze och Canvas ColourTex® Bronze
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FMHs produktprogram för metallytor som är tillverkade
av Rimex Metals Group inkluderar mönstervalsade,
blästrade, borstade- slipade- och högglanspolerade
ytbehandlingar, ColourTex® samt T22 färgat rostfritt stål
och MetalArt™.

RIMEX METALS

Rimex Metals, har producerat olika ytfinishar på rostfritt stål och andra metaller
sedan 1959. Produktionen sker i Rimex Metals välutrustade
produktionsanläggningar i Storbritannien, USA och Australien. Företaget har lager
och distributionsföretag i bl.a. Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien; och ett
globalt nätverk av agenter och distributörer. Rimex Metals kan leverera ett
omfattande urval av spännande och dynamiska ytor på en rad av olika metaller som
inkluderar:

Mönstervalsad struktur som är producerad med en unik kallrullningsprocess
för att skapa 3-dimensionella mönster på alla typer av metaller.

VORTEX® är en exklusiv, subtil och riktningsfri polerad ytfinish som kan
appliceras på alla typer av metaller.

ColourTex® är ett samlingsnamn på ett urval av färgat rostfritt stål.

T22 range ytfinishar är ett samlingsnamn på nya rostfria PVD infärgade ytfinishar.

Granex™ ytskikt, är Rimex blästrade produktsortiment.

MetalArt™ ytskikt, utgör den senaste ytbehandlingstekniken som möjliggör att
standardmönster och specialdesignade mönster kan blästras eller infärgas in i rostfritt
stål och andra arkitektoniska metaller.

Rimex Super Mirror, är högpolerat rostfritt stål och har 100 % perfekt 
optisk yta.

Rigitube™ är en mönstervalsad rörprodukt, som genom sin styvhet, låga vikt och
greppvänlighet är lämplig till stolpar och räcken i bl.a. fordon. 

Med ett stort urval av ytbehandlingar och många kombinationsmöjligheter, har
Rimex etablerat sig som ledande inom högkvalitativ ytskiktsbehandling på metaller. 

Kunderna står i fokus för vår service, med kundtillfredsställelse som prioritet, och
i kombination med ett fortsatt omfattande investeringsprogram avser 
Rimex Metals att behålla sin ställning som den ledande aktören inom
ytbehandlingsteknik av metaller. 

NOTERA:

1.  Materialprover: Prover som tillhandahålls av Rimex är till för PR-
ändamål och skall inte användas som referensmaterial för varor som ska
levereras. Om referensprover krävs för en viss order ska Rimex
informeras i förväg. 

2.  Produktbilder: Produktbilderna är inte skalenliga. De är individuellt
återgivna i den skala som ger den bästa möjliga visuella framställningen av
den specifika produkten.

3.  Marknadsföringsråd och material: All data, bilder, ritningar,
beskrivningar och annan information, i eller på webbplatsen, kataloger,
broschyrer, CD´s, pamfletter, prislistor, dokument eller annan
marknadsförande media är avsedd att vara så tillförlitlig som möjligt, men
ges endast ut som allmän upplysning och är inte bindande för Rimex för
en viss order. All information, om inget annat uppges, är föremål för viss
avvikelse. Rimex ansvarar inte för fel eller information som visar sig vara
vilseledande. Innan du använder produkter som har levererats eller
tillverkats av Rimex bör kunden förvissa sig om dess lämplighet för
eventuella ändamål. 

4.   Skyddsplast: Om inte särskilt avtalats i ordern, är allt material belagd
med standard kommersiell skyddsplast. Ingen garanti ges av Rimex att
den lämpligaste skyddsbeläggningen används. Kopia av förkommande
produktblad finns att få på begäran. Om garanti krävs bör kunden
kontakta en leverantör av skyddsplast och meddela Rimex vilken typ av
skydd som ska användas. Vid användning av annan skyddsplast kan det
tillkomma en extra kostnad till tidigare angivna priser. Skyddsplasten bör
tas bort så snart det är praktiskt möjligt och bör inte utsättas för direkt
solljus och temperaturer som kan orsaka att limmet släpper från
plastöverdraget. Kunden rekommenderas alltid att söka upp information
från skyddsplasttillverkaren. Rimex kan inte tillhandahålla information
eller garantier som avser skyddsplasten.

ARKITEKTUR             INTERIÖR                  HISSAR & SKYLTAR    MÖBLER & DESIGN   KYL & INREDNING    PUBLIK MILJÖ

www.fmhstainless .se -  www.rimexmetals .com

Rimex Metals (UK) Ltd is 
BS EN ISO 9002 accredited.
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2WL
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             1,0 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             1,2 mm MAX

5WL
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD, 
1500 mm VID FÖRFRÅGAN

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,3 mm MIN             2,0 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             2,5 mm MAX

6WL
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,1 mm MIN             2,5 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             3,0 mm MAX

7GM®

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             2,0 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             2,5 mm MAX

9EH
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD, 
1500 mm VID FÖRFRÅGAN

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             2,0 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             2,0 mm MAX

10WG
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             1,5 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             2,0 mm MAX

11PS
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             1,5 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             1,5 mm MAX

12LG
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm STANDARD
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

13SD
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             1,0 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             1,0 mm MAX

Canvas OneTexTM

(Endast Rostfritt stål)
Bredd:
1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2,0mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

Squares
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm 
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

TreadTex®

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD, 
1500 mm VID FÖRFRÅGAN

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             3,0 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             3,0 mm MAX

Rhomboids OneTexTM

(Endast Rostfritt stål)
Bredd:
1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8mm, 1,2mm, 1,5mm, 2,0 mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

Cambridge
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN             1,5 mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN             2,0 mm MAX

Checks OneTexTM

(Endast Rostfritt stål)
Bredd:
1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2,0mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

Linen OneTexTM

(Endast Rostfritt stål)
Bredd:
1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2,0mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

Quilted
Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0.4mm MIN              0.8mm MAX
Tjocklek (Aluminium):
0.4mm MIN              1.2mm MAX
Rutorna är 70x70 mm

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive 1.4016 • 1.4301
• 1.4401 • 1.4404  • 1.4571
Aluminium: alla kvalitéer inklusive 1,000, 3,000 och
5,000 serierna.
Mässing, brons, koppar, kolstål, galvaniserad stål,
kallvalsat stål och titan.
ANDRA METALLER KAN ANVÄNDAS VID FÖRFRÅGAN.

YTSKIKT

Rostfritt stål: 2B, blankglödgat, sandblästrat (se
Granex™ ytskikt), färgat rostfritt stål (se ColourTex®
ytskikt) och olika poleringsalternativ (se andra
polerade ytskikt).
Aluminium: mill, satin, borstade och polerade
ytbehandlingar.

LÄNGDER

Standardlängder är 2000 mm, 2500 mm och 3000 mm
ANDRA LÄNGDER KAN TAS FRAM PÅ BEGÄRAN.

BREDDER

Standardbredder är 1000 mm och 1250 mm. 
INDIVIDUELLA MÖNSTERS PARAMETRAR FINNS
UTSKRIVNA UNDER PRODUKTBILDEN, BREDDER SOM
INTE ÄR STANDARD KAN TAS FRAM PÅ BEGÄRAN.
*VAR GOD OCH KOLLA UPP PLÅTTJOCKLEK OCH BREDD
MED KOMPATIBILITETEN INNAN NI SPECIFICERAR ELLER
LÄGGER EN ORDER PÅ 7GM® PRODUKTEN.

MÖNSTERVALSADE YTOR

De mönstrade ytorna är tillverkade genom kallvalsning av olika
metaller i plåtformat eller rullformat (coils). De mönstervalsade
produkterna är sedan planade genom efterriktning.

NOTERA:

I denna produktfolder anges Rimex standardtillverkningsparametrar. Fråga gärna vid behov
efter specialparametrar, då de även kan vara genomförbara. Mönsterparametrarna kan falla
utanför de normala angivelserna samt vid krav på användning av plåttjocklekar tjockare än 1,5
mm. Mönstrets utformning kan ändras något med tjockare plåttjocklekar och kan skilja sig från
proverna. Mönstrets utformning kan även variera vid olika satser av material och separata
beställningar.

Sandstar
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD
Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,5 mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

FMH Mönstervalsade ytor

T22

Reversed -
Mönsterpräglingens baksida
kan erbjudas som alternativ.

+R T22

+R

+R T22 +R T22 +R T22

+R T22 T22 T22

+R T22

+R T22

T22
Mönsterpräglingarna kan fås
i T22 range ytfininshar och
kulörer, se mer på sidan 6.

Alla mönsterpräglingar kan
fås i Colourtex ytfinish och
kulör. 

CT
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Mirror
CT Blue

Mirror 
CT Bronze

Mirror 
CT Champagne

Satin
CT Bronze

Satin
CT Champagne

Pinstripe

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: i alla kvalitéer inklusive
1.4016 (begränsad) • 1.4301 • 1.4401 
• 1.4404

YTOR

Rostfritt stål: mirror-, satin- och
vibrationsytskiktsbehandlingar (se andra
ytskiktsbehandlingar), blästrad (se
Granex™) och mönstervalsat färgat
rostfritt stål (se ColourTex®) och kan
kombineras med specialdesignad
ytbehandling (se MetalArt™).

LÄNGDER

Standardlängder är 2000 mm, 2500 mm
och 3000 mm och maxlängden är
3100mm.

ANDRA LÄNGDALTERNATIV FINNS ATT FÅ VID
FÖRFRÅGAN.

BREDDER

Standardbredder är 1000 mm och
1250 mm. 
INDIVIDUELLA MÖNSTERPARAMETRAR FINNS
NEDANFÖR PRODUKTBILDERNA. KONTAKTA
OSS FÖR BESKED OM TILLGÄNGLIGHET I ANNAN
ICKE-STANDARD BREDD OCH
MÖNSTERDELNING.
*VAR GOD OCH KONTROLLERA
KOMPABILITETEN PÅ PLÅTTJOCKLEKEN OCH
BREDDEN INNAN NI LÄGGER EN ORDER PÅ
PYRAMID PRODUKTERNA.

TJOCKLEKAR

Tjockleken är från 0,6 till 2,0 mm
beroende på mönster och finish. 
ANDRA TJOCKLEKAR FINNS ATT FÅ VID
FÖRFRÅGAN.

ColourTex® kan kombineras med spegelblank eller satinborstad yta, Granex™ blästrad eller 
med Rimex andra produktlinjer som Mönstervalsat eller MetalArt™ ytbehandlingar.
ColourTex® är en produkt enbart tillgänglig i rostfritt stål. Kulörerna som kan erbjudas med denna 
process är: Black, Charcoal, Blue, Bronze, Cannon Bronze, Champagne, Gold och Rosy Gold.

Checks Pagoda Paladin Pampas Pearl

Pippin Poppy Prism Canvas
Highlighted Pyramid

NOTERA:
Att på denna typ av infärgat rostfritt stål kan färgen och/eller tonen
variera i olika belysningar, mellan olika leveranser av rosfritt stål och
produktionsomgångar. Det är oftast nödvändigt att fastställa
kontroll-/referensprover före tillverkning. 

Vi råder er vid större beställningar att vi tar fram kontroll-
/referensprover för att gemensamt bestämma en färgskala innan
någon order tillverkas. Om inte några kontroll-/referensprover görs,
kan inte Rimex hållas ansvariga för skillnader i nyans och utseende
på ColourTex® produkten. 

På grund av tillverkningsprocessen av ColourTex®
produkten kommer det att finnas hål, som är ungefär 5 mm
i diameter, som går längs med ena sidan av varje plåt på var
1000 mm c/c.

18EH

Satin
CT Cannon B

Satin
CT Black

FMH ColourTex®

Pantheon

Exempel på ytfinishar med kulör och mönstervalsning med avslipade toppar m.m.

Vortex®
Vortex® är en riktningsfri polerad ytfinish, som
framhäver mjukare kvalitéer för rostfritt stål i
arkitektursammanhang, genom en spridd helhetseffekt
(pattinering) över materialets yta. Den mjuka lystern
är framställd genom en poleringsprocess som tar bort
den specifika riktningen på ytan, som de vanliga 240
slipnings-/poleringsprocesserna ger till rostfria
plåtprodukters ytor, så att nya spännande estetiska
uttryck öppnar sig.
Det finns fyra standard alternativ av polering som varierar i intensitet
gällande polering och glansigheten i finishen, som ger mer kontroll över
detaljerna beroende på den aktuella tillämpningen och i miljön. Införandet
av de ColourTex  färgade varianterna bidrar med ytterligare exklusivitet till
produkternas yta och ger individualitet till projektet där Vortex-materialen
används.

METALLER

Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive 
AISI 430 • 304 • 316
ANDRA METALLER KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.

YTSKIKTSBEHANDLINGAR

Rostfritt stål: 2B, blankglödgat, 
mönstervalsat, färgat rostfritt stål 
(se T22 range).
FRÅGA FÖR MER DETALJER.

BREDDER

Standardbredder är 1000 mm och 1250 mm. 1
ANDRA BREDDER KAN BESTÄLLAS VID
FÖRFRÅGAN.,250mm. 

LÄNGDER

Standardlängder är 2000 mm, 2500 mm 
och 3000 mm.
ANDRA LÄNGDER KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

TJOCKLEKAR

Standard är 0,8 mm - 5,0 mm beroende 
på finish och mönster.
ANDRA TJOCKLEKAR KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

LEVERANSALTERNATIV

BA Silver Vortex Soft

T22 Rosy Gold
Vortex Soft

T22 Gold Vortex Soft

CT Cannon Bronze
Vortex AW Soft

CTT22

Leathergrain
Highlighted

Satin
CT Rosy Gold

Satin
CT Gold

Mirror
CT Rosy Gold

Mirror
CT Gold

CT

Mirror
CT Cannon B

Mirror
CT Black

Satin
CT Blue

Satin
CT Charcoal
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MA Custom MA39 Celtic MA Custom MA Custom MA Custom

MetalArt™ är en gemensam beskrivning av de effekter som kan tillverkas på ytor av rostfritt stål
och andra metaller genom olika processer som inkluderar kontrollerad etsning, ColourTex® eller
blästring, colour stripping och/eller någon annan av de processer Rimex kan erbjuda.

Nedan visas exempel på standardmönster med färdiga illustrationer, samt unika egendesignade mönster, som lätt
produceras genom att överföra dina digitala illustrationer (text, bild och grafik) på rostfritt stål och andra metaller. Dessa
illustrationer kan vara enkla eller mer komplexa där man kan använda flera ytskiktstekniker som inkluderar ColourTex®,
blästringsprocesser, Colour Stripping eller någon annan av de processer som Rimex tillhandahåller. Detta ger olika estetiska
effekter: matt och blank, med och utan kulör samt kombination matt och blank, med och utan kulör.

NOTERA:

För mer information om
MetalArt™ , var god och besök
Rimex hemsida:
www.rimexmetals.com och gå till
sektionen för MetalArt™.

LEVERANSALTERNATIV
METALLER
Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive: 
1.4301•  1.4401 • 1.4404 
ÄVEN ANDRA ARKITEKTMETALLER KAN
ERBJUDAS, SÅSOM MÄSSING OCH BRONS.
YTBEHANDLINGAR
Man kan kombinera följande processer:
blästrat, etsat, borstad-, satin- och
spegelpolering, och användning av
ColourTex® processen, colour stripping.
FRÅGA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
LÄNGDER
Standardlängder är 2000 mm och 2500 mm.
ANDRA LÄNGDALTERNATIV FINNS ATT FÅ
VID FÖRFRÅGAN.
BREDDER
Standardbredder är 1000 mm och 1250 mm. 
TJOCKLEKAR
Standardtjocklekar är 0,8 mm till1,5 mm.

FMH MetalArt™

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive
1.4301 • 1.4404

LÄNGDER

2440 mm och 3050 mm.
ANDRA STORLEKAR KAN LEVERERAS VID

SPECIALBESTÄLLNINGAR OCH MÅSTE EVENTUELLT

BESTÄLLAS I EN VISS MÄNGD. 

NO.7 SPEGELN I POLERAT ROSTFRITT STÅL FINNS

ÄVEN ATT BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

BREDDER

1220 mm.

TJOCKLEKAR

0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0
mm. 

Rimex Super Mirror är så nära man kan komma en
perfekt polering av rostfritt stål. Super Mirror är
fläckfri och har perfekt reflektionskvalité. 

Reflektionen hos Rimex Super Mirror plåt skapar ljus och rymd och är

lätt att framställa. Till skillnad från en vanlig spegel kan Super Mirror

användas vid matproduktion, tak och i offentliga miljöer då den inte kan

krossas. 

Rimex Super Mirror är av högre optiskkvalitet än No.7 spegelpolering.

FMH Rimex Super Mirror

Granex™

CT Blue
Granex™

CT Bronze
Granex™

CT Champagne

Granex™ ytbehandling innefattar
kontrollerad blästring av rostfritt
stål och andra metaller i plåtformat
eller rullformat (coils) med hjälp av
olika media för att producera en
variation av matta ytor i olika
ytfinheter. 

De flesta leverantörer erbjuder blästrade
komponenter istället för blästrat plåtmaterial. Till skillnad från andra leverantörer har Rimex en omfattande expertis inom urval
av plåtråvara och hantering av denna samt möjlighet att erbjuda ytbehandlingen Granex™. Rimex ytbehandlingar är därför mer
tillförlitliga och av jämnare och högre kvalitet än vad andra producenter erbjuder. Granex™ kan erbjudas i samtliga kulörer.

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: i alla kvalitéer
inklusive ASIS 430 • 304 • 316
ANDRA METALLER OCH KVALITÉER

KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

YTSKIKT

Rostfritt stål: 2B, blankglödgat,
mönstervalsat, färgat rostfritt stål
(se ColourTex®).

LÄNGDER

Standardlängderna är 2000 mm,
2500 mm och 3000 mm.
ANDRA LÄNGDALTERNATIV FINNS ATT
FÅ VID FÖRFRÅGAN.

BREDDER

Standardbredderna är 1000 mm
och 1250 mm. 
ANDRA BREDDALTERNATIV FINNS ATT
FÅ VID FÖRFRÅGAN.

TJOCKLEKAR

Tjockleken är från 0,6 till 2,0 mm
beroende på mönster och finish. 
ANDRA TJOCKLEKAR FINNS ATT FÅ VID
FÖRFRÅGAN.

Velvet M1AGranex™ M1A

Granex™ / Velvet
NOTERA:
Fler plåttjocklekar finns, men det
visuella utseendet och jämnheten på
råmaterialet tenderar att försämras
vid över 2,0 mm tjocklek och detta
kan påverka utseendet på Granex™
ytbehandling. 
Granex™ produkterna kan
levereras med mindre defekter som
finns i råmaterialet vilket beror på
naturliga orsaker.

CTT22

MA36 NeuronaMA7 Honeycomb

Granex™
CT Cannon B

Granex™
CT Black

Granex™
CT Rosy Gold

Granex™
CT Gold
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METALLER

Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive 
AISI 304 • 316

YTSKIKTSBEHANDLINGAR

Rostfritt stål: 2B, blankglödgat, 
mönstervalsat, färgat rostfritt stål.
KONTAKTA OSS FÖR MER DETALJER.

BREDDER

Standardbredd är 1250 mm. 1
ANDRA BREDDER KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

LÄNGDER

Standardlängder är 2500 mm och 3000 mm.
ANDRA LÄNGDER KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

TJOCKLEKAR

Standard är 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 
2,0 mm beroende på finish och mönster.
ANDRA TJOCKLEKAR KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

T22 range är en rad dynamiska PVD-färgade produkter som erbjuder ett utökat antal alternativ tillsammans med
ColourTex® färgade produkter.

Till skillnad från de mer levande ytfinisharna ColourTex® har, så har T22 seriens ytfinishar som produceras med en PVD beläggningsprocess, erbjuder en mer

enhetlig färgeffekt. T22 range finns tillgängligt i plåttjocklekar som är lämpliga till butiksinredningar, inredningar och skyltar mm. 

T22 range tillverkas enbart i rostfritt stål och kulörerna som finns tillgängliga är: Quartz Bronze, Prestige RosyGold, Prestige Gold, Onyx Black, Sapphire Blue,

Emerald Green, Magenta och Quartz Champagne. T22 kan även erbjudas som mönsterpräglad (se sidan 3) och Vortex (se sidan 4).

FMH T22 range Coloured Finishes

T22 Mirror
Quartz Bronze

T22 Mirror
Prestige
RosyGold

T22 Mirror
Prestige Gold

T22 Mirror
Emerald
Green

T22 Mirror
Magenta

T22 Hairline
Quartz Bronze

T22 Hairline
Prestige
RosyGold

T22 Hairline
Prestige Gold

T22 Granex
Emerald
Green

T22 Vortex
Magenta

LEVERANSALTERNATIV

T22 Mirror
Onyx Black

T22 Mirror
Sapphire Blue

T22 Hairline
Onyx Black

T22 Granex
Sapphire Blue

*

= Främst för interiört bruk med anledning av att ytan har overifierad UV-beständighet.

* * *

* * * *

*

*

*

Montage- & formningsmetoder för FMH Rimex rostfria plåtar
FMH Rimex förädlade rostfria plåtar kan bearbetas på en mängd olika sätt precis som vilken rostfri plåt som helst.
Materialet kan bland annat klippas, bockas/rundbockas, laserskäras, vattenskäras, perforeras, limmas/tejpas, lasergraveras
och lödas. 

Materialen går även att svetsa, kontakta oss för mer information.

Notera att FMH endast är materialleverantör. För bearbetning av materialen, kontakta lämplig aktör.

Bockning Laserskärning Perforering Limning/Tejpning Lasergravering

FMH Rimex rostfria plåtar är 100 % återvinningsbara och producerade efter ISO 9001 för kvalité och ISO 14001 för miljön. 
De är även brandsäkra, klottersäkra och regagerar inte med handsvett, livsmedel eller urin.  Ytorna är enkla att underhålla
samt hålla rena.  

FMH Rimex rostfria plåtar är godkända och registerade hos Byggvarubedömingen BVB och Sunda hus.
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MÖNSTERVALSADE YTOR

ESTETIK

De mönstervalsade ytbehandlingarna finns i ett stort
utbud av slumpmässiga och symetriska mönster som
ger ett modernt och attraktivt utseende till ytor.

FINGERAVTRYCK OCH FLÄCKKÄNSLIGHET

Fläckkänslighet minskas genom att använda de
mönstervalsade ytskiktsbehandlingarna för att ge en
förbättrad optisk planhet vilket gör att produkten är
perfekt för fasadbeklädnad interiört och exteriört.

HÅLLBARHET

Den mönstervalsade ytan döljer väl repor, bucklor
och andra skador till skillnad från vanlig slät och
polerad metall som alltför lätt synliggör den minsta
defekt. Den mönstrade ytbehandlingen från Rimex
har prövats och testats, produkterna har använts i
mer än 40 år för sina reptålighet-, antiklotter-, hygien-
och hållbarhetsegenskaper.

LÅNGSIKTIGA KOSTNADSBESPARINGAR

Som en direkt konsekvens av den mönstrade
ytskiktsbehandlingens styrka, reptålighet och
hållbarhet ges fördelar som innebär långsiktiga
kostnadsbesparingar genom mindre underhåll som att
byta ut delar i hissar, pelare, dörrar mm.   

LÅGFRIKTIONSFÖRDELAR

Mönstervalsat i vissa profiler ger en reducerad
kontaktyta och därmed reduceras friktionsproblem
(fastsugningseffekt) som är vanliga inom mat-, dryck-
och fotografimaskiner. Detta kan snabba upp
produktionsflödet avsevärt.

VÄRMEISOLERING OCH VÄRMEAVLEDNING

Tillverknings- och vitvaruindustrin använder sig av
mönstrade ytskiktsbehandlingar då de ger fördelar
inom värmeisolering och värmeavledning.

VIKTBESPARINGAR

Genom mönstervalsningsprocessen ökar styrkan och
styvheten på metallen vilket möjliggör val av tunnare
material till samma egenskaper. Detta ger kostnads-
och viktbesparingar till konstruktionen.

REFLEKTERANDE YTOR

Mönstervalsade ytor används inom
ljussättningsindustrin för att bryta upp reflektioner
vid ljussättning.

COLOURTEX® YTOR

LYSANDE UTSEENDE

ColourTex® produkten är unik i sin färg och det
perspektiv som den ger. Till skillnad från målade
eller andra färgade metallprodukter, som kan ses
som platta, är ColourTex® reflekterande, livlig.
ColourTex® är ett dynamiskt material inom
konstruktioner, detaljhandeln och catering-
applikationer samt diverse produktanvändningar.

FÄRGBESTÄNDIG

ColourTex® är färgbeständig upp till + 200°C/ +
392°F samt har lång beprövad UV-beständighet. 
ColourTex® är ren metall och understödjer inte eld.

ÖVRIGT KORROSIONSMOTSTÅND

ColourTex® processen ger ett extra tjockt lager av
skydd till det rostfria stålet som ökar
motståndskraften i korrosiva miljöer som bl.a. på
utsidan av byggnader.

SKYLTAR

ColourTex®

ytbehandlingar är
idealiska för skyltar
där färgerna är
levande och tydliga
och de kommer inte
att mattas av.

T22 FÄRGADE YTOR

T22 är en rad dynamiska PVD-färgade produkter
som erbjuder ett utökat antal alternativ tillsammans
med ColourTex® (INCO) färgade produkter.

Till skillnad från de mer levande färgkvaliteter
ColourTex® har, så har T22 seriens ytfinishar som
produceras med en PVD beläggningsprocess,
erbjuder en mer enhetlig färg effekt. T22 finns
tillgängligt i plåttjocklekar som är lämliga till
butiksinredningar, inredningar och skyltar mm.

GRANEX™ YTOR

UTSEENDE

Granex™ är en matt finish som är idealisk att
använda för smakfullt designade applikationer. 

Granex™ är en produkt av hög kvalitet som har en
icke-reflekterande och rundstrålande finish.

ICKE REFLEKTERANDE

Granex™ levereras i olika matta finishar som ger
olika nivåer av reflektion tex M1A, C1A.

JÄMN YTBLÄSTRING PÅ PLÅTMATERIAL

Rimex är experter på val av råmaterial och utbud av
ytbehandlingar av metaller. De flesta av de
producenter som erbjuder blästring kan inte erbjuda
en kontrollerad blästring på plåt eller välja ut bra
råmaterial. Som en konsekvens av detta kan
slutprodukten bli dålig och flammig. Rimex har en
expertis som resulterar i att Granex™ slutprodukt
får en jämn tillförlitlig ytfinish samt med god planhet
på plåten.

RÅMATERIALSHANTERING

Med alla ytbehandlingarna som Rimex tillverkar är
valet av råmaterial avgörande för standarden och
kvalitén av slutprodukten som levereras. Rimex är
experter på materialhanteringen då de har verkat
inom metallytskiktsbehandlingsindustrin sedan 1959.

METALART™ YTOR

UTBUD

Rimex har över 50 standardmönster MetalArt™
ytbehandlingar att välja mellan plus: 

SPECIALDES IGNER /  KUNDDESIGNAT

Flexibiliteten med MetalArt™ ytbehandlingar gör att
det blir enkelt och kostnadseffektivt att göra unika
designer. 

KOMBINATIONSYTBEHANDLINGAR

Den egna tillverkningskapaciteten Rimex har innebär
att flera kombinationsytskikt kan utnyttjas för att
skapa mönster och utseende på metallen som blir
helt unika.

Ni är välkommna att kontakta oss för mer
information.

Reptålighetstest av Rimex mönstervalsad yta jämfört med satin yta.

Leeds University Archive, GB-Leeds
Rimex finish MIRROR Bronze ColourTex®
Leeds University Archive, GB-Leeds
Rimex finish MIRROR Bronze ColourTex®

FMH Rimex Produktfördelar

Columbia Twins, D - Hamburg
Rimex finish 6WL T22 Custom
Columbia Twins, D - Hamburg
Rimex finish 6WL T22 Custom 



Med t i l lverkning och leveranser över hela  vär lden

Vi  erbjuder Rimex Meta ls  produkter, 
spec ia l i s ter på meta l l  ytor.

DISCLAIMER

All assistance and advice given by the Rimex Metals Group and its af f i l iated companies, on its website including al l  downloaded
information and drawings, in its l iterature and sales promotion material , by its personnel, agents or representatives is provided
in good faith. Such assistance is not intended to form part of any contract, or to be a guarantee or warranty of any Rimex product
or design to be f it for any purpose and no l iabi l ity can be accepted for errors contained in such advice , drawings or information. 
You are advised to check al l  information provided by the Rimex Metals Group and its af f i l iated companies with other sources.
Written and drawn specif ications, test results and al l  information received from Rimex are intended as suggestions only; their
accuracy cannot be guaranteed in any way.

© Rimex Metals 2015/09                                                                                                                                            

FMH Stainless AB
Postadress:
P.O. Box 9087 
SE-400 92 GÖTEBORG 

FMH Metal Studio
Show-room & Lager
Britta Sahlgrens Gata 1 
SE-421 31 Västra Frölunda 

Tel:   +46 (0)31-748 22 77
E-post: info@fmhstainless.se
Hemsida: www.fmhstainless.se 
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Hemsida: www.fmhstainless.se

Föl j  oss  på Instagram @fmhsta in less


