
Danmarks førende totalleverandør



» Netto Perforering Skanderborg
- Stærkest indenfor standard og specialprodukter

Netto Perforering Skanderborg ApS er en dynamisk og
kvalitetsorienteret virksomhed, der blev grundlagt i
1997. Vi er en specialiseret underleverandør inden for
såvel bearbejdning som standardleverancer af stål og
metal. Vores kompetencer omfatter laserskæring,
stansning, svejsning, kantbukning og tegning af
konstruktioner.

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger, og vi
bidrager gerne med vores knowhow og erfaring i
forbindelse med udviklingen af dit projekt eller nye
produkter. Vi er derfor leveringsdygtige i mange former
for specialfremstillede produkter – enten som
halvfabrikata eller som færdige emner.

Herudover har vi også mindst 400 forskellige
standardvarer på lager i Skanderborg for dag til dag
leveringer, og dette kombineret med vores netværk af
nogle af Europas førende producenter gør, at vi kan
levere mere end 1.000 standardprodukter af
perforerede plader, strækmetal, punktsvejste net og
gitterriste på få dage.

Vi mener derfor selv, at vi er en af Danmarks førende
totalleverandører inden for stål og metal, som tilbyder
stor knowhow, høj kvalitet, effektiv levering, stor
fleksibilitet og konkurrencedygtige priser.

Netto Perforering Skanderborg

Netto Perforering
Skanderborg



» Laserskæring

Vi kan med vores nye fiberlaser fra
AMADA tilbyde skæring i alle de
gængse materialer, så som stål,
rustfri, aluminium, messing, kobber
m.fl. I kan se mulighederne i
tabellen til venstre.

Vi har nu også mulighed for at
kombinere vores revolverstanser
med laseren - de store perforerede
områder stanses og de udvendige
konturer laserskæres.

Vi skærer som udgangspunkt i de
3 standard formater:

1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm
1500 x 3000 mm

Processor

Laserskæring - pladetykkelser

Stål: 12 mm
Rustfri: 8 mm
Aluminium: 6 mm
Messing: 6 mm
Kobber: 6 mm

At gøre brug af fiberlaserskæring er
en miljøvenlig skæremetode, hvor det
generelle energiforbrug er reduceret
med ca. 65% i forhold til traditionel
CO2 laserskæring.

Når vi har skåret dine emner kan vi
naturligvis tilbyde de gængse
videreforarbejdninger, så som buk,
vals, svejs (CO2, TIG, punktsvejs)
etc.



» Revolverstansning

Revolverstanserens fordel er, at
man hurtigt kan fremstille et
produkt/ emne med et specielt
udseende, f.eks. en plade med
huller placeret vilkårligt, med
forskellige hulstørrelser og former
og som evt. skal klinkes ud i
hjørnerne for efterfølgende
ombukning. Dog opnår man det
pæneste resultat i denne type
maskine, hvis emnet er i lige linier.

Netto Perforering Skanderborg har
igennem årene opbygget et bredt
program af værktøjer til
revolverstanseren, specielt inden
for de kendte perforeringsmønstre
i Danmark. Værktøjerne er
såkaldte clusterværktøjer, dvs.
værktøjer, hvor man kører med
flere nåle af gangen, frem for et
værktøj med kun én nål.

Processor

Pga. vor store erfaring, dels
med revolverstansning dels
med perforering i andre
perforeringsmaskiner, så som
sektionspresse og
bredpresse, kan vi hurtigt
beregne den mest optimale
pris for et emne.

Anvendelsesmuligheder:
Afskærmning ved trapper
og altaner
Akustiske vægpaneler både
indvendig og udvendig
Dekorative facader og vægge
Dekorative lofter
Filtrerings- og ventilationsgitre
Informationstavler
Papir- og affaldskurve
Solafskærmning
Skridsikre gangbroer, trapper
på platforme
Stole, bænke og borde
Udstillingsskabe



Vi gør idéer til virkelighed

» Legoland

Et anderledes projekt var denne
komplette inddækning til »Hunden« til
Legolands nye område, LEGO Movie
World. Her stod Netto Perforering
Skanderborg for både optegning, samt
produktion af samtligt aluplader.

» Maltfabrikken i Ebeltoft

Et af vores mere kendte projekter er
Maltfabrikken i Ebeltoft, hvor Netto
Perforering Skanderborg leverede
størstedelen af den indvendige
beklædning til omdannelsen af
Maltfabrikken. Der senere også blev
kåret til årets byggeri, som vi naturligvis
er meget stolte over.

» VM Bjerget

Et af vores større projekter er Bjerget,
hvor Netto Perforering Skanderborg
leverede ikke mindre end 2500 m2
perforede plader, hvor ikke to emner var
ens. Dette projekt af BIG (Bjarke Ingels
Group) blev kåret til verdens bedste
boligbyggeri.



» Videreforarbejdning

Som fuldførelse af vores total
leverandørkoncept udføres også
smede arbejde.

Smedeafdelingen fungerer som
oftest som et ekstra led i
forarbejdningsprocessen af
forskellige produkter. Det kan
f.eks. være sammensvejsning af
en bukket kasse i hjørnerne eller
komplet samling af flere dele, der
ender som et færdigt produkt. Af
maskiner der indgår i smede-
afdeling kan nævnes: pladesaks,
pladevalse, automatisk sav, TIG,
CO2, MIG, punkt & bolt-svejsning
mm.

Al hjælp/sparring i en produkt-
udviklingsfase med vore kunder er
naturligvis under fuld diskretion.

Overfladebehandling tilbyder vi
igennem vores
samarbejdspartnere bl.a.
varmgalvanisering, pulverlakering,
aluksering, montering og pakning
af færdigbehandlet emner.

Processor

» Kantpresse

Vores mål er at være
totalleverandør til vores kunder
inden for pladebearbejdning.

Derfor er muligheden for bukning
af emner et ”must” i en virksomhed
som Netto Perforering
Skanderborg.

Til dette formål er vi i besiddelse af
2 kantpressere, hvor vi bl.a.
arbejder med fuldautomatisk CNC
styring. Et omfattende sortiment i
overværktøjer samt undermatricer
gør mulighederne mangfoldige.

Eksempler på emner kan være
kasser, låger, skabe, profiler,
beslag etc.



Foruden de ca. 400 positioner vi har
liggende på eget lager, har vi adgang
til flere af de største lagre i Europa.

Det betyder at også at vi er
konkurrence dygtige ved selv rigtig
store projekter.

Ligger de ønskede plader på lager
hos en af vores samarbejdspartnere,
vil leveringstiden normalt være ca. 1
uge. Skal de produceres hedder den i
stedet ca. 3-4 uger.

» Perforerede plader

Netto Perforering Skanderborg har
Danmarks bredeste udvalg af
standard perforerede plader fra
lager. De ligger i størrelserne
1000x2000, 1250x2500 og
1500x3000 mm og i materialerne
stål, pregalvaniseret stål,
aluminium, rustfrit, syrefast m.v.

Levering af lagervarer fra dag
til dag ved bestilling helt frem
til kl. 14.00

Fix mål
Vi fremstiller også gerne plader på
special mål, enten klippet af
standardplader eller fremstillet
efter kundens ønske med
uperforerede kanter eller områder.

Alle former for viderebearbejdning
som eksempelvis bukning,
valsning, svejsning og
overfladebehandling tilbydes til
yderst konkurrencedygtige priser.
Hurtig og fleksibel levering i bedste
kvalitet er nøgleordene.

Færdigvarer



» Strækmetal

Stort alsidigt lager af alle gængse
typer findes på vort lager i
Skanderborg til omgående
levering.

Hovedparten af vort lager er i
plane plader, så besværligt og
tidskrævende arbejde med ruller
ikke er nødvendigt.

Fix mål
Vi fremstiller gerne strækmetal på
special mål. Enten klippet af
standardplader eller fremstillet
direkte fra maskine på fix bredde
og længde.

Vi fremstiller strækmetal i alle
materialer – stål, galvaniseret,
aluminium, rustfrit stål m.v.

Færdigvarer



» Gitterriste og trin

Netto Perforering Skanderborg
lagerfører ikke selv gitterriste, men
har et samarbejde med en af
Europas største producenter.

Det vil også sige at vi er rigtig
stærke i forbindelse med større
projekter, hvor vi er i stand til at
levere næsten alle typer riste og
trin.

Langt det meste kan vi tage os af
internt, men er der brug for teknisk
back-up har med andre ord et
rigtig stærkt bagland.

Vi fremstiller naturligvis på
specialmål efter ønske og
naturligvis også inkl. udskæringer.

Har I et større projekt byder vi
med andre ord rigtig gerne ind.

» Punktsvejst net

Stort alsidigt lager af punktsvejst
net til brug i afskærmninger,
butiksinventar m.v.
Ligger som standard i:

1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm
1500 x 3000 mm

Mindre maskestørrelser lagerføres
som rulller.

Materialer
Stål, pregalvaniseret stål, rustfrit
stål, rustfrit syrefast stål.

Fix mål
Vi fremstiller gerne net på
special mål, enten klippet af
standardplader eller fremstillet
direkte fra maskine på fix bredde
og længde.

Færdigvarer



Netto Perforering
Skanderborg

Ydelser

» Overfladebehandling

Netto Perforering Skanderborg har
faste samarbejdspartnere indenfor
de mest gængse typer af
overfladebehandlinger:

Pulverlakering
Vådlakering
Anodisering
Galvanisering

Det vil også sige, at vi foruden
rigtig god sparring også er meget
konkurrencedygtige rent
prismæssigt.

Ved større eller mere tekniske
sager formidler vi også jævnligt
kontakten mellem vores kunde og
der hvor de ønsker emnerne
behandlet.

» Teknik/Tegninger

Vi kan sagtens være behjælpelige
med optegning af emner og vi
deltager gerne i udvikling af nye
emner.

Hos Netto Perforering
Skanderborg tegner vi i Inventor,
et 3D tegneprogram fra Autodesk,
som bl.a. kan udfolde emnerne
med stor præcision.

3D tegningen giver samtidig en
meget stor forståelse for, hvordan
emnet vil se ud tidligt i processen.

Ved fremstilling af emner, der i
forvejen er konstrueret af vores
kunder,arbejder vi ligeledes gerne
videre med dem, og i den
forbindelse kan vi bruge følgende
formater:

dxf, dwg, ipt, idw, step mm.



Vi gør idéer til virkelighed

» Fælled Skanderborg

I denne omgang stod Netto Perforering
Skanderborg for Skanderborg
kommunes rådhus nye facade i
perforeret aluminium.

» Næstved Arena

Netto Perforering Skanderborg stod for
perforeringen af denne flotte facade
løsning til Næstved Arena. Udført i
anodiseret aluminium, med 3 forskellige
guld nuancer.

» Handelsbygning på færøerne

Endnu en spændene facade løsning,
hvor Netto Perforering Skanderborg
leverede til en handelsbygning på
Færøerne.



Netto Perforering
Skanderborg

www.linkedin.com/company/netto-perforering
www.nettoperforering.dk

Mail: salg@nettoperforering.dk
Telefon: 7022 1333

8660 Skanderborg
Sverigesvej 22

Adresse: Netto Perforering Skanderborg ApS

Sådan kommer du i kontakt med os

Mail: flemming@nettoperforering.dk
Mobil: 4080 5817
Telefon: 7022 1333
Salgschef
Flemming Holm

Mail: michael@nettoperforering.dk
Mobil: 8794 3033
Telefon: 7022 1333
Teknisk afdeling / salg
Michael Bering Petersen

Mail: henrik@nettoperforering.dk
Mobil: 2324 8285
Telefon: 7022 1333
CEO
Henrik Kejser

Kontakt


