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Perforace
Dekmetal nabízí fasádní systém, který je nejen technicky 
propracovaný, ale také splňující požadavky na originalitu 
a jedinečnost každého projektu. Fasády DEKMETAL jsou 
vždy vyráběné na míru každé stavby a nyní ještě přibyla 
variabilita v podobě designových perforací. 

Vhodným návrhem perforací můžeme z běžné fasády 
vytvořit unikátní umělecké dílo. Všechny perforace jsou 
připravené na míru konkrétního architektonického díla 
a mohou se přizpůsobit i velmi náročným požadavkům 
investora či architekta. Nemusíte se omezovat 
jednoduchými pravidelnými a opakujícími se tvary, 
popusťte uzdu své fantazii a vytvořte obrazce na fasádě,   
které upoutají pozornost každého kolemjdoucího.

Ideální volbou je perforace kazet DEKCASSETTE, které 
se skládají do rastru a vytvoří tak celkový zamýšlený 
obrazec. Perforovat je možné i profily DEKPROFILE pro 
jednoduší pravidelné perforace. 

Samozřejmostí je komplexní technická podpora při 
přípravě projektu i při realizaci. Fasáda DEKMETAL         
je dodávaná jako kompletní balík obsahující pohledové 
a klempířské prvky včetně nosného roštu. Technická 
podpora obsahuje zaměření stavby, montážní 
dokumentaci včetně všech detailů a poradenství v celém 
průběhu stavby. 



Multi PerforacesiNGle Perforace

Perforace s razníky typu MULTI je vhodná pro větší 
perforované plochy i pro celoplošné perforace. 
Perforace je rychlejší a méně mechanicky zatěžuje 
vstupní materiál. 

Pro perforace typu MULTI nabízíme aktuálně tyto 
razníky. Jejich rozměry a typ použití je uveden            
v přiložené tabulce.

Pro aktuální seznam všech razníků prosím načtěte 
QR kód zobrazený výše, nebo navštivte stránky 
dekmetal.cz

Razníky typu Single jsou určené převážně pro 
perforace menších ploch, méně vhodné jsou jako 
celoplošné pro jejich ekonomickou náročnost.

Výhodou tohoto typu perforace je však široká tvarová 
a rozměrová variabilita.

V přiložené tabulce najdete základní tvary razníků      
a jejich rozměry. Pro kompletní seznam všech 
razníků prosím načtěte QR kód zobrazený výše,                
nebo navštivte stránky dekmetal.cz

RAzNíKy ROzMěR (mm)
Oválky 20x3
Kruhy Ø 5
Kruhy Ø 8

záKLADNí TVARy ROzMěR MIN-MAx(mm)
Kruh Ø 2-50
Čtverec (AxA) (3x3) - (25x25)
Obdélník (AxB) (3x2) - (30x5)
Trojúhleník (AxBxC) (15x15x15) - (25x25x25)
Ovál (AxB) (7,5x3) - (50x10)



iMaGe Perforace 3 

Speciální typ perforací IMAGE slouží pro vytvoření 
jediněčné perforace z dodané fotografie nebo 
nákresu. 

Tento typ perforace je více časově i technicky 
náročný, poskytuje však nevídanou variabilitu.

Perforovat je možné téměr cokoliv. Jednoduché 
obrazce, přírodní motivy, geometrické tvary nebo 
fotografie. Vše záleží jen a jen na Vaší fantazii.

Po schválení náhledu se přistupuje k samotné výrobě. díky optimální 
kombinaci softwaru a hardwaru je celý proces velice snadný a rychlý. 
výsledkem jsou perforované kazety, kde může být samostatný obrazec 
na každé kazetě, nebo může více kazet tvořit jeden obrazec.

dodaný návrh následně zpracujeme a převedeme do formy malých 
výseků, které dohromady vytvoří zjednodušenou verzi původního pod-
kladu. celý obrazec se převede do cad souboru, který je podkladem 
pro výrobu. tento návrh vám samozřejmě pošleme ke schválení jako 
náhled před výrobou.

Jediné, co budeme od vás potřebovat, je váš návrh. ať už jde              
o jednoduché geometrické tvary, logo, obrázek nebo fotografii,         
vše vám dokážeme převést na vaši fasádu.

sNadNé kroky
k dokoNalé Perforaci
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BAU 2019
V lednu 2019 prezentoval DEKMETAL své výrobky 
Dekcassette Ideal a speciální profily na míru Dekprofile 
for architect na největším evropském stavebním veletrhu 
BAU v Mnichově.

Stánek s názvem „zlatá Praha“ poutal pozornost všech 
návštevníků díky unikátním perforacím s motivy Hradčan 
a Orloje na exkluzivním zlatým dekoru (Seren Gold) kazet 
DEKCASSETTE IDEAL.



VÝROBNÍ AREÁL:

DEKMETAL s.r.o.
Hlavní 286

277 14 Dřísy
Česká republika

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 326 971 775
e-mail: info@dekmetal.cz
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