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PERFORACJE
Dekmetal oferuje nie tylko system elewacyjny, który jest
technicznie doskonały, ale również spełnia przesłanie
każdego projektu na orginalność i wyjątkowość .
Elewacje DEKMETAL są zawsze produkowane pod
rozmiar dla każdej budowy z obecnym rozszerzeniem
możliwości na perforacje.

Odpowiednim projektem perforacji możemy zwykłą
elewację przeistoczyć w dzieło artystyczne. Wszystkie
perforacje są dostoswane pod rozmiar każdej części
architektonicznej i tym mogą dostosować się do
zaawansowanych projektów architekta, czy marzeń
inwestora. Nie jest konieczne aby człowiek musiał
ograniczać się do łatwych, powtarzających się
kształtów. Należy popuścić wodze fantazji i stworzyć
na elewacji obrazy, które przyciągną uwagę każdego
przechodzącego obok człowieka.

certifikáty
a kontakty

Idealnym rozwiązaniem jest perforacja kasetonów
DEKCASSETTE, które poskładane zgodnie z podziałami
wytworzą wyimaginowany obraz. Możemy perforować i
profile DEKPROFILE z tym, że perforacje nie mogą być
tak złożone jak dla elementów płaskich.
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Wsparcie techniczne w celu przygotowania projektu oraz
realizacji jest oczywiste. Elewacja DEKMETAL
jest
dostarczana w formie kompletnej dostawy zawierającej
elementy frontowe, obróbki blacharskie włącznie z
rusztem nośnym. Wsparcie techniczne zawiera pomiary
na budowie, dokumentację montażową włącznie z
detalami /dok. wykonawcza/ i doradztwem podczas całej
budowy.

Multi perforacja

Perforacja SINGLE

Wykrojniki typu Single są przeznaczone do perforacji
mniejszych powierzchni, zdecydowanie w mniejszym
stopniu do perforacji całopowierzchniowych, ze
względu na wyższe koszty produkcji.
Korzyścią tego typu perforacji jest szeroka
możliwość wyboru kształltu i rozmiaru.
W załączonej tabelce znajdziecie Państwo
podstwowe kształty wykrojników i ich rozmiary.
Kompletny wykaz wykrojników znajduje się na
stronach www.dekmetal.pl lub należy wczytać
powyższy QR kod z celem uzyskania kompletnego
wykazu.

PODSTAWOWE KSZTAŁTY
Koło Ø

ROZMIAR MIN-MAKS(mm)
2-50

Kwadrat (AxA)
Prostokąt (AxB)
Trójkąt (AxBxC)
Owalny (AxB)

(3x3) - (25x25)
(3x2) - (30x5)
(15x15x15) - (25x25x25)
(7,5x3) - (50x10)

Perforacja wykrojnikami typu MULTI jest zalecana na
większe powierzchnie perforacji oraz do perforacji
całopowierzchniowych. Perforacja jest szybsza i
materiał nie obciąża w tak dużym stopniu.
Dla perforacji typu MULTI aktualnie oferujemy
następujące wykrojniki. Ich rozmiary oraz typ/rodzaj
użytkowania jest podany w załączonej tabelce.
Kompletny wykaz wykrojników znajduje się na
stronach www.dekmetal.pl lub należy wczytać
powyższy QR kod z celem uzyskania kompletnego
wykazu.

WYKROJNIKI
Owalne
Koło Ø
Koło Ø

ROZMIAR (mm)
20x3
5
8

IMAGE PERFORACJE
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proste kroki
do łatwej perforaci

Jedynie co będziemy potrzebować, to Państwa propozycję. Wszystko
potrafimy przenieść na Państwa elewację: kształty geometryczne, logo,
obraz czy zdjęcie.

Specialny typ perforacji IMAGE służy do wyjątkowej
perforacji z dostarczonej fotografii lub rysunku.

Dostarczony projekt przygotujemy i przekonwertujemy w formę małych
wycinków, które razem stworzą pierwotną, uproszczoną wersję propozycji. Obraz całości zostanie przeniesiony do CAD pliku, który stanowi
podstawę do wyprodukowania. Tego typu plik wyślemy Państwu do
akceptacji przed produkcją.

Ten typ perforacji jest czasochłonny i złożony
technicznie, ale umożliwia dużą zmienność.
Perforować można prawie wszystko. Proste obrazki,
motywy z przyrody, kształty geometryczne lub
zdjęcia. Wszystko zależy od Państwa fantazjii.

Po akceptacji obrazu w CAD dojdzie do wyprodukowania dzieła. Dzięki
optymalnej kombinacji softwaru i hardwaru cały proces jest łatwiejszy
i szybszy. W wyniku powstają perforowane kasetony, gdzie powstanie
obraz na kasetonie lub większa ilość kasetonów stworzy jeden obraz.

BAU 2019
W styczniu 2019 DEKMETAL zaprezentował swoje
wyroby Dekcassette Ideal i specialne profile pod wymiar
Dekprofile For Architect na nejwiększych europejskich
targach budowlanych BAU w Monachium.

certifikáty
a kontakty

Stoisko pod nazwą „Złota Praga“ przyciągał uwagę
wszystkich odwiedzających a to dzięki inkatowej
perforacji Hradczan i Orloja na ekskluzywnym materiale
w staro-złotym kolorze (Seren Gold) wyprodukowanym
na DEKCASSETTE IDEAL.

10

kontakt
Siedziba spółki:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Republika Czeska
Zakład produkcyjny:
DEKMETAL s.r.o.
Hlavní 286
277 14 Dřísy
Republika Czeska
tel.: +48 787628718
e-mail: info@dekmetal.pl

