
Metal Perfo är det självklara valet då man söker ett modernare och råare 
uttryck. Vi kan med våra perforerade plåtar erbjuda både standard eller mer 
spännande och avancerade mönster. Med olika färger och hålbilder lyfter 
Metal Perfo fasaderna. Metal Smooth ger ett lugnare uttryck med plana och 
släta plåtar. Valet att kombinera Perfo och Smooth skapar flexibilitet och  
uttrycksfrihet. Metal är förberett för att kunna kompletteras med 
inglasningskonceptet Novaline.

Flexibilitet i täckningsmaterial
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Metal Perfo är det självklara valet för ett 
modernare och råare uttryck

METAL PERFO & SMOOTH
Metal har med sin täckning av aluminiumplåtar stora fördelar som låg vikt, korrosions-
beständighet (även som obehandlad yta), livslängd och kombinationsmöjligheter. Det 
skapar en stabil ekonomisk hållbarhet, tack vare dess långa livslängd. 
Välj mellan Smooth med slät plåt för ett lugnt uttryck eller Perfo med hålbilder i spän-
nande och avancerade mönster.
Standardutförande på perforerad plåt är med 30mm operforerad kant runtom samt 
minst 8mm gods mellan hålen för säker infästning i stommen.

Metal räcken tillverkas i färdiga sektioner om upp till 4-5 meter beroende på utförande, 
vilket leder till en mycket kort montagetid som minimerar arbetet på plats.

SEKTION OCH VYER

ART NR BESKRIVNING

1206055 Metal Perfo, B-täckning, Platt handledare 54x21

1206075 Metal Perfo, D-täckning, Platt handledare 54x21 

1206255 Metal Smooth, B-täckning, Platt handledare 54x21

1206275 Metal Smooth, D-täckning, Platt handledare 54x21 

1216055 Metal Perfo, B-täckning, Ellips handledare 72x34

1216075 Metal Perfo, D-täckning, Ellips handledare 72x34 

1216255 Metal Smooth, B-täckning, Ellips handledare 72x34

1216275 Metal Smooth, D-täckning, Ellips handledare 72x34 

Ellips

Täckning B

Handledare sektion/hörn

Platt

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt sam-
arbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att 
förenkla Ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.
Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på 
kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i 
vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. 
Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga 
miljö- och hållbarhetsarbete. 
Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

Täckning D


