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Nisjemetall AS leverer en rekke 

spennende og nyskapende 

produker til bruk og utsmykking 

av byggeprosjekter.Vi kler opp bla. 

fasader, rekkverk og himlinger med 

produktene våre. 

Produkter med særpreg blir mer 

og mer populære fordi de gjerne 

gir bygningen eller konstruksjonen 

et unikt og eksklusivt preg. Stål og 

metaller kombineres også fint med 

mange andre materialer.

Vi har opp gjennom årene levert 

våre produkter til flere mindre og 

større prosjekter i hele landet. Vårt 

største enkeltprosjekt er gitterrister 

og trappetrinn til tribuneanlegget i 

Nye Holmenkollen.

Nisjemetall AS er registrert i Start-

Bank - Bygg- og anleggsnæringens 

leverandørregister.

Nisjemetall AS er forhandler for 

den tyske produsenten Mevaco. 

Link til deres katalog finner du på 

vår hjemmeside. Mavaco er en 

av Europas største lagerholdere 

av Perforerte plater, strekkmetall 

og gitterprodukter. Vi skreddersyr 

også produktene etter kundens 

eget ønske. 

NISJEMETALL AS
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Nisjemetall AS leverer rømnings-

trapper av svært høy kvalitet. 

Enten det er en ekstra trapp til en 

inngang, eller en rømningstrapp så 

leverer vi typegodkjente trapper.

Våre trapper er designet og  

konstruerte for å oppfylle god 

form, funksjonalitet og kvalitet til 

minste detalj.

Trappene kan leveres som enkel 

industriutførelse, eller barnesikker. 

Trinnene kan leveres med gitterrist, 

tåreplate eller sklisikkert hulltrinn.

Trappene kan leveres med bur som 

hindrer uønsket trafikk.

Vi ser frem til å motta forespørsel 

på deres trappeprosjekt. Våre  

trapper leveres fraktfritt i hele 

Norge.

Leidere og gesimsstiger
Nisjemetall AS leverer også leidere/

veggstiger/gesimsstiger i flere ulike 

materialer. Leveres med ryggbøyle 

der hvor det er krav til dette.

Aluminium og galvaniserte leidere 

leveres omgående fra lager og 

rustfri/syrefast leveres med noe 

leveringstid.

SPIRALTRAPPER, RETTLØPSTRAPPER OG LEIDERE
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For fasader på bygg leverer 

Nisjemetall AS et stort spekter av 

spennende produkter.

Vi har mange mulige materialvalg 

og muligheter for overflate- 

behandling av dette:

• CorTen Stål fasader. Vi perforerer  

   og lager strekkmetall i dette    

   materialet. 

• Perforerte plater i utførelser   

   som virkelig hever standarden på  

   et hvert bygg. 

• Strekkmetall som fasadekledning 

• Sveiset og kreppet gitter i  

   mange varianter 

• Omrammingsprofiler til nevnte  

   produkter med tilhørende  

   hjørner og tilbehør. 

• Arkitekturmesh produseres i   

   mange utførelser og  

   materialvalg. Eksklusivt og  

   dekorativt uttrykk. 

• Gitterrister for mange ulike for    

   mål. Gangbaner og  

   plattformer, rekkverk, sol- 

   skjerming mm 

• Mønster og strukturerte fasade  

   plater i flere materialer.  

   Her er det bare fantasien som   

   setter begrensningene. 

• Ventilasjonsvegger og ventila-

   sjonsrister, se egen omtale om     

   Duco produktene

FASADEKLEDNING I STÅL OG METALL



Snitt av ventilasjonsrist Ducogrille W50HP

5

FASADEKLEDNING I STÅL OG METALL

Nisjemetall AS leverer DUCO 

produkter i Norge. Duco leverer 

“kontinuerlige” ventilasjonsvegger 

og ventilasjonsrister.

Den grønne linjen i bygg - helse, 

komfort og energieffektivisering 

er basisingrediensene i Duco’s 

“Green building solution”. Enten 

det involverer standard ventilasjon, 

intensiv ventilasjon, lydkontroll, 

eller klimakontroll...Duco tilbyr 

“naturlige” løsninger.

Den rette kombinasjonen av 

solkontroll og naturlig ventilasjon 

over hele fasaden er veien til å 

gjøre en bygning “sunn,  

komfortabel og energieffektiv”. 

Duco har løsningene.

Produktene holder en meget høy 

kvalitet og høyner ethvert byggs 

uttrykk.

Produktene gir utmerket visuell 

følelse og beskyttelse mot vær og 

vind.

Kontinuerlige ventilasjonsvegger 

kan benyttes i en allerede eksis-

terende konstruksjon, eller brukes 

som komplett ventilasjonssystem 

på veggen i seg selv.

DUCO - VENTILASJONSVEGGER OG RISTER     

Disse ristene ikke er bærende i 

seg selv, men må integreres i den 

bærende konstruksjonen. Både 

hjørner og dører integreres perfekt 

som en helhet.

 

Duco leverer også solavskjerming. 

eksternt brukes DucoSun og  

DucoSlide systemene for å  

reduseres varme og blending fra 

solen, samt at produktene  

optimaliserer dagslys innendørs.
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Nisjemetall AS leverer ulike typer 

av himlingssystemer i stål og 

aluminium. Tilgjengelig også i 

lakkert og eloksert utførelse.

DECKMETAL, himlings-
paneler av metallduk
Paneler av vevet duk tilpasset 

T-profilsystem T15 og T24, leveres 

med rockwool akustikkplate etter

ønske. Tilfredsstiller absorbent

B krav til akustikk.

CEIR Rasterhimling i 
aluminium
Standard rasterhimling leveres fra 

maske 13 til 140 mm. 

Standard formater på 600x600mm 

og 600x1200mm. Rastere kan 

leveres med og uten perforering.

Ceir rasterhimling leveres med 

komplette opphengssystemer.

Spesialproduserte 
himlingspaneler
Disse er laget av sveiset eller

kreppet gitter, perforert,

strekkmetall, eller helt enkelt

dekorativ vevet metallduk.

HIMLINGSSYSTEMER
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Emco 3-soners mattesystem er 

inngangspartiets visittkort.

Til innvendige og utvendige arealer 

hvor det er stor trafikk og belast-

ning er våre mattesystemer ideelle.

Vi skreddersyr løsninger for et 

hvert bygg. Spesielt egnet til 

næringsbygg og offentlige bygg, 

skoler, barnehager mm.

 

I sonene innendørs kan vi tilby 

Emco mattesystem levert med 

gummiinnlegg, ribbevevede stive 

hår eller tekstilinnlegg.

 

Vi leverer fotskraperister i  

galvanisert stål for uteområdet. 

Her kan det også leveres rister med 

gummiinnlegg. 

Fotskraperister i galvanisert 

stål leveres både med og uten 

innstøpingsramme laget av av 

vinkeljern.

For fotskraperister kan vi også 

levere løse børster. Disse fås i ulike 

farger. 

 

Bildene på denne siden illustrerer 

løsninger som Nisjemetall kan tilby.

FOTSKRAPERISTER OG ENTREMATTE-SYSTEMER



Nisjemetall AS 

Hyggenveien 35,  

N-3440 Røyken 

Norway

Phone: +47 31 28 78 88  

Mobile: +47 94 83 56 37

Fax:     + 47 31 28 78 89      

E-mail: post@nisjemetall.no 
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Nisjemetall AS samarbeider med 

en rekke europeiske produsenter 

av spennende materialer til interiør 

og eksteriørformål.

Vi kan levere rustfrie materi-

aler med mange ulike farger og i 

mange ulike uttrykk og mønstre. 

Vi har materialene som gir  

spennende arkitektur og design til 

ditt prosjekt.

Det være seg en utvendig fasade, 

veggene i en bar eller restaurant, 

gardiner av metallduk osv. Hos oss 

er det bare fantasien som setter 

begrensningene. Vi kan nevne  

fargevalg: rustfritt stål natur,  

kobber, bronse, messing, gull, sort 

og blå.

Våre samarbeidspartnere skred-

der-syr fantastiske og varige 

løninger. Ved bruk av materialer 

av aller høyeste kvalitet, det beste 

produksjonsutstyr, samt inovative 

løsninger og kreativitet skaper vi 

sammen miljøer som virkelig er 

oppsiktsvekkende. Det være seg 

former basert på 3-D, speilvirkning 

eller andre former. Vi hjelper dere 

på veien til det uttrykket dere 

ønsker å skape.

RUSTFRIE DEKORATIVE MATERIALER 
FOR INTERIØR OG EKSTERIØRFORMÅL

Nisjemetall har levert metallgardiner til VIP området på Ullevaal stadion


