
PODHLEDY
Podhledy díky svým technickým vlastnos-
tem, pěknému vzhledu a snadné montáži 
lze aplikovat v interiéru kanceláří, admini-
strativních budov, univerzit, škol, dále v ne-
mocnicích, maloobchodech, supermarketech, 
kulturních střediscích, letištích, nádražích, 
showroomech, průmyslových halách, skla-
dech apod. Mohou zčásti nést osvětlovací 

tělesa, čidla elektrické požární signalizace, 
zabezpečovací systém, ozvučení, obsahovat 
vyústění vzduchotechniky dle požadavku 
architekta nebo projektanta. Praktické vy-
užití kovových podhledových systémů při-
náší cenově dostupné řešení zákrytu tech-
nických rozvodů pod stropy a snížení světlé 
výšky stropů. 

ÚHRABKY
Speciální struhadla se vyrábějí z děro-
vaného plechu. Nástroj tzv. úhrabek má 
několik velikostí a tvarů. Děrovat jej lze 
jednostranně, ale i oboustranně.

TRIÉROVÉ PLECHY
Triérové plechy se používají v třídících 
strojích a zařízeních pro čištění zrna. 

ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY
Na zakázku vyrábíme žebříkové příčky, 
stupně vhodné pro kolmé žebříky, které mají 
na nášlapné straně z bezpečnostních důvo-
dů protiskluzovou perforaci. Tyto žebříkové 
příčky nacházejí uplatnění všude tam, kde 
je kladen důraz na bezpečnost. Žebříkové 
příčky se standardně dodávají nejběžněji 
z konstrukční oceli, lze je na přání zákazní-
ka žárově zinkovat či dodat v nerezu. 
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FASÁDY

PEČNÉ PLECHY

AKUSTICKÉ STĚNY
Protihlukové panely z děrovaných ple-
chů nejefektivněji pohltí hluk z okolí. 
Akustické panely z děrovaných plechů 
lze vidět podél dálnic, v průmyslových 
halách a okolí průmyslových zón, ale 
i v domácnostech jako např. kryt venkov-
ních kondenzačních jednotek.

Výrobky z děrovaných plechů a tahokovu ZAKÁZKOVÁ  
VÝROBA

Podrobné produktové katalogy jsou ke stažení na www.perfolinea.cz/derovane-plechy/katalog.html. 
Tištěné katalogy – na vyžádání. Vyzkoušejte E-shop – shop.perfolinea.cz.                                                  
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> Děrované plechy Formátové tabule 
Svitky 
Zakázkové rozměry 
Tloušťka ocelového plechu > 12 mm
Tloušťka nerezu > 8 mm   
Typy děrování  • kruhové 
 • čtvercové  
 • oválné 
 • speciální, ozdobné
 • prohloubené

www.perfolinea.cz
www.metal-architecture.eu

www.kovovyroba-perfolinea.cz
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> Tahokov Formátové tabule  
Svitky 
Zakázkové rozměry 
Tloušťka plechu > max. 6 mm 
Typ oka >  • kosočtvercové  
 • čtvercové  
 • kruhové  
 • šestihranné  
 • dekorativní SKLADEM i E-shop – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

>  Rošty      
Schodišťové stupně

Typy roštů > • lisované 
 • svařované  
 • z tahokovu
 • nerezové rošty 
 • kompozitní
Materiál > 
ocel surová / žárově pozinkovaná / nerez 
Typ oka:  • čtvercové 
 • obdélníkové SKLADEM i E-shop – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

>  Pletiva 
Svařované sítě 

Typy pletiv >  • žebérková   
 • lisovaná    
 • svařované sítě 
Materiál > 
ocel / pozinkovaný / nerez  drát

svařované sítě – SKLADEM i E-shop

> Dopravní pásy Použití > v teplotách –50 ºC až 1200 ºC
Těžké provozy, odolné kyselinám, vlhkosti
Materiál > 
ocel /pozinkovaný / nerez  drát 

 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

> Lemovací profily Používají se na lemování tahokovu  
a děrovaných plechů.  
Běžně jsou dodávány v délce 3 m. 

Poradíme Vám s volbou vhodného profilu.  

SKLADEM i E-shop

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA


