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Netto Perforering 
Skanderborg

Direktør Torben Væver

Netto Perforering Skanderborg  
– stærkest indenfor standard og  
specialprodukter

 Netto Perforering Skanderborg ApS blev grundlagt i 
1997 af Torben Væver, der havde en solid brancheerfaring 
med i bagagen.

Netto Perforering Skanderborg producerer, videreforarbej
der og lagerfører perforerede plader, gitterriste, strækme
tal, profiler, punktsvejst net samt trådvæv. Som fuldførelse
af vores totale koncept udføres også almindeligt smede
arbejde.

Vi har altid mindst 400 forskellige standardvarer på lager
for dag til dag levering.

Gennem et netværk af Europas førende producenter
har vi yderligere over 1.000 standardprodukter, der kan
leveres på få dage. Ud over dette er vi leveringsdygtige
i mange former for specialfremstillede produkter – enten
som halvfabrikata eller som færdige emner.

Vi vil være Danmarks førende totalleverandør inden for
perforerede plader. Derfor tilbyder vi effektiv levering,
stor fleksibilitet og konkurrencedygtige priser.

Vi vil, vi kan – og vi gør det!

1132429 Profilbrochure.indd   3 02/10/13   08.27



SSKSKS ANDERBORGANDERBORGKANDERBORGK

Færdigvarer

Perforerede plader
   Lagervarer
Netto Perforering Skanderborg 
har Danmarks bredeste udvalg af 
standard perforerede plader fra 
lager.

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

Materialer
Stål, galvaniseret, aluminium,
rustfrit stål, rustfrit syrefast stål
m.v.

   Fix mål
Vi fremstiller gerne plader på
special mål, enten klippet af
standardplader eller fremstillet
efter Deres ønske med
uperforerede kanter eller områder.
Alle former for viderebearbejdning
som eksempelvis bukning,
valsning, svejsning og
overfl adebehandling tilbydes til
yderst konkurrencedygtige priser.

Hurtig og fl eksibel levering i bedste
kvalitet er nøgleordene.

   Som førende på området
er vi i stand til at løse næsten
enhver opgave inden for
perforerede plader. Det
er vores ambition at være
totalleverandør med effektiv
levering, stor fl eksibilitet og
konkurrencedygtige priser.
Det er målet.
Og vi er godt på vej!

Gitterriste 
   Lagervarer
Stort alsidigt lager af både
gitterriste og trin. Gitterriste
lagerføres som standard i
varmgalvaniseret udførelse. Trin
lagerføres som gitterristetrin i
varmgalvaniseret udførelse samt
som perfotrin med oppressede
huller i varmgalvaniseret med
eller uden endeplader og som
ubehandlede uden endeplader
for isvejsning i trapper og
konstruktioner.

   Fix mål
Vi fremstiller gerne specialriste
i alle tænkelige udformninger
og materialekvaliteter.
Monteringsbeslag og sparkekanter
påsvejses efter Deres ønsker.

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

Strækmetal 
   Lagervarer
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.

Profiler 
   Spar tid og penge – ny genial
måde at afdække skarpe kanter
på. Klemprofilerne findes i mange
udformninger til:

Plane plader
Punktsvejste net
Pressegitter

Størrelser
Profilerne passer til plane plader
fra 1,5 til 3,0 mm godstykkelse og
trådtykkelser fra 3,0 til 5,0 mm.

Materialer
Stål, galvaniseret, aluminium,
rustfrit stål og slebet rustfrit stål.
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Færdigvarer

Anvendelsesmuligheder:

    Afskærmning af brandtrapper

   Afskærmning ved trapper
og altaner

   Akustiske vægpaneler både 
indvendig og udvendig

   Altanafdækning

   Dekorative facader og vægge

   Dekorative lofter

   Filtrerings og ventilationsgitre

   Informationstavler

   Papir og affaldskurve

   Solafskærmning

   Skridsikre gangbroer, trapper
på platforme

   Stole, bænke og borde

   Udstillingsskabe
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Trådvæv
   Lagervarer
På vort lager i Skanderborg har
vi et alsidigt udvalg af trådvæv,
primært i rustfrit stål.

Størrelser
Hovedparten af vort standardlager
fi ndes i ruller i 1000 mm bredde.
Sælges opklippet på længde efter
Deres ønske eller i hele ruller.

Materialer
Stål, galvaniseret, rustfrit stål,
rustfrit syrefast stål m.v.

   Fix mål
Vi fremstiller gerne trådvæv på
special mål, enten opklippet af
standardruller eller fremstillet
direkte fra maskine på fi x bredde
og længde.

Punktsvejst net 
   Lagervarer
Stort alsidigt lager af punktsvejst
net til brug i afskærmninger,
butiksinventar m.v.

Størrelser
1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm
1500 x 3000 mm
Mindre maskestørrelser lagerføres
som rulller.

Materialer
Stål, galvaniseret, rustfrit stål,
rustfrit syrefast stål.

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

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 efterføl
gende ombukning. Dog 
opnår man det pæneste 
resultat i denne type 
maskine, hvis emnet er i 
lige linier.

Netto Perforering Skan
derborg har igennem 
årene opbygget et bredt 
program af værktøjer til 
revolverstanseren, spe
cielt inden for de kendte 
perforeringsmønstre i 
Danmark. Værktøjerne er 
såkaldte clusterværktøjer, 
dvs. værktøjer, hvor man 
kører med fl ere nåle af 
gangen frem for et værk
tøj med kun én nål.

Pga. vor store erfaring, 
dels med revolverstans
ning dels med perforering 
i perforeringsmaskiner, 
kan vi hurtigt beregne den 
mest optimale pris for et 
emne.

Kantpresse 
   Vores mål er at være
totalleverandør til vore 
kunder inden for plade
bearbejdning. Derfor er 
muligheden for bukning af 
emner et ”must” i en 
virksomhed som Netto 
Perforering Skanderborg.

Til dette formål er vi i 
besiddelse af 4 kantpres
sere, hvor vi bl.a. arbejder 
med fuldautomatisk CNC 
styring.

Et omfattende sortiment i
overværktøjer samt un
dermatricer gør mulighe
derne mangfoldige.

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

Teknik/Tegninger 
   I forbindelse med 
konstruktion af produk
ter, der skal forarbejdes
i en kantpresse, er det 
en nødvendighed at 
have det rette udstyr til 
pladeudfoldning.

I den forbindelse har 
Netto Perforering 
Skanderborg investeret 
i Inventor, et 3D tegne
program, som bl.a. kan 
udfolde emnerne med 
stor præcision og som 
bevirker, at vi arbejder 
med stor nøjagtighed i
bukkeprocessen.

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, tager vi gerne 
imod disse fi ler.

Videre
forarbejdning
   
vores total leverandør
koncept udføres også
alm. smede arbejde.

Smedeafdelingen fun
gerer som oftest som 
et ekstra led i forar
bejdningsprocessen af 
forskellige produkter.
Det kan f.eks. være 
sammensvejsning af en 
bukket kasse i hjørner
ne eller komplet sam
ling af fl ere dele, der 
ender som et færdigt 
produkt. Af maskiner
der indgår i smede
afdeling kan nævnes: 
Pladesaks, pladevalse,
profi lvalse, automatisk 
sav, TIG, CO
punkt & boltsvejsning 
mm.

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

Overfl adebehandling 
tilbyder vi igennem vore 
samarbejdspartnere
bl.a. el og varmgalva
nisering, pulverlakering, 
aluksering, montering 
og pakning af færdig
behandlet emner.

De fi lformater vi 
bruger er:
dxf, dwg, ipt, iges, 
idw, step mm.
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Overflade
behandling 
   Pulverlakering
Netto Perforering Skander
borgs samarbejds partner 
indenfor pulverlakering har 
gennemløbsanlæg, hvor 
emnerne hænges på et 
conveyor system og gen
nemkører forbehandling,
tørring, pulverpåføring samt 
afhærdning. Der er pulver
kvaliteter til stort set alle 
formål. Afhængig af krav til 
overfladekvaliteten, udvæl
ges disse altid specifikt til 
den enkelte sag.

   Galvanisering
Netto Perforering Skan
derborgs sam arbejds
partner indenfor varm
forzinkning råder over 
varmforzinkningsanlæg 
til såvel små beslag som 
store stålkonstruktioner.

Varmforzinkning er den 
mest effektive form for 
korrosions beskyttelse. Da 
stål er et mere ædelt metal 
end zink, vil zinken beskyt
te stålet katodisk. Under 
varmforzinkningsproces
sen, der finder sted ved 
neddypning i en ca. 450° 
C varm zinksmelte, sker 
der en reaktion imellem de 
to metaller, hvorved der 
opstår en legering mellem 
metallerne, og derved en 
meget kraftig vedhæftning 
imellem zink og stål.

Maskinliste 
    1 stk. revolverstansere   

Amada · 30 tns.  
· 1500x3000

   2 stk. kantpressere  
CNC · max. 3000 mm

   Pladesaks   
3000 x 5,0 mm stål

   Profilvalse 

   Pladevalse  2000 mm 
x 3,0 mm x 4 valset

   Pladevalse  2000 mm 
x 3,0 mm x 3 valset

   CO2 svejsning 

   TIG svejsning 

   Punktsvejsning 

   Boltsvejsning 

   Diverse boreværker 

   PEM  Nittepresser

Teknik/Tegninger 

konstruktion af produk
ter, der skal forarbejdes
i en kantpresse, er det 

have det rette udstyr til 

Skanderborg investeret 
i Inventor, et 3D tegne
program, som bl.a. kan 
udfolde emnerne med 
stor præcision og som 

med stor nøjagtighed i

samtidig en meget stor 

emnet vil se ud tidligt i 

emner, der i forvejen er 

Videre
forarbejdning
   Som fuldførelse af 
vores total leverandør
koncept udføres også
alm. smede arbejde.

Smedeafdelingen fun
gerer som oftest som 
et ekstra led i forar
bejdningsprocessen af 
forskellige produkter.
Det kan f.eks. være 
sammensvejsning af en 
bukket kasse i hjørner
ne eller komplet sam
ling af flere dele, der 
ender som et færdigt 
produkt. Af maskiner
der indgår i smede
afdeling kan nævnes: 
Pladesaks, pladevalse,
profilvalse, automatisk 
sav, TIG, CO2, MIG,
punkt & boltsvejsning 
mm.

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

Overfladebehandling 
tilbyder vi igennem vore 
samarbejdspartnere
bl.a. el og varmgalva
nisering, pulverlakering, 
aluksering, montering 
og pakning af færdig
behandlet emner.
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Sådan kommer du i kontakt med os

 Netto Perforering Skanderborg ApS
Sverigesvej 22
8660 Skanderborg
Tlf.  7022 1333

www.nettoperforering.dk
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