
Sträckmetall



Sträckmetall – de många 
möjligheternas material

Omslagsbild och denna sida: 
Pulverlackerad fasadmaska 

 300120/22030.  
Storage 24, Malmö
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Stormaskig dekorativ sträckmetall  
20076/6040 i olika färger.  
C4 Shopping Kristianstad. 

Medelstormaskig  
sträckmetall 4218/6020. 
Helix Liseberg, Göteborg

Stormaskig sträckmetall  
11544/9040 till vält. 

MK Equicenter. 
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Behöver ni ett starkt material som 
kan skydda, avskärma eller ut
smycka? Då är sträckmetall rätt val. 
Det är funktionellt men kan även 
ge en supermodern eller elegant 
tredimensionell känsla. Endast 
fantasin sätter gränser. 

Sträck metall framställs antingen 
av plåt från rulle eller formatklippt 
plåt som slittas, sam tidigt som 
den sträcks utan material spill. 
Det ger ett starkt material som är 

svårt att forcera, men som också 
är formbart. Inga traditionella 
sammanfognings metoder som 
t.ex. svetsning används. 

Vi kan även erbjuda platt valsad 
sträckmetall med helt plan yta 
samt sträckmetall i material så
som aluminium, koppar, mässing, 
titan, CorTen eller plast. På nästa 
uppslag kan du läsa om och se  
vilka möjligheter det finns med 
Häfla flexmetall.

Flexmetall i räcke.  
Form Us With Love, Stockholm.

Häfla sträckmetall
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TYPER/DIMENSIONER/ 
MATERIAL
Vi tillverkar sträckmetall i plåt i tjocklek 
mellan 0,5 och 8,0 mm i bredder upp 
till 2,5 meter. Vi har ett omfattande 
lager och kan snabbt leverera sträck
metall i en mängd olika maskvidder, 
material och format.

FINMASKIG
Med finmaskig sträckmetall 
räknar vi maskvidder från 6 x 4 
upp till 20 x 10 mm.

MEDELSTORA MASKOR
Medelstor maskvidd finns från  
28 x 12 till 62 x 28 mm. 

STORMASKIG
Som stormaskig sträckmetall 
räknar vi maskvidder från 75 x 32 
till 300 x 120 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Sträckmetall är ett tåligt, formbart 
och underhållsfritt material som 
har många olika användningsom
råden och kan användas i de flesta 
miljöer.

INHÄGNAD/STÄNGSEL
Sträckmetall passar bra för inhägnad  
och stängsel. Det är ett starkt och  
hållbart material.

RÄCKEN
Sträckmetall kan användas till räcken 
och fallskydd. Materialet är starkt men 
ändå formbart och kan bli en snygg 
detalj i er interiör.

FASADBEKLÄDNAD
Att välja sträckmetall som fasad- 
beklädnad ger nya möjligheter både  
när det gäller design och funktion.

Beställ material prover på hafla.se
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Denna sida: Flexmetall 
AJ Produkter Halmstad.

Höger sida ovan: Rak trappa med  
flexmetall som räckesfyllning. 

 Råda Torg, Mölnlycke.

Mellan: Hammarby Kaj, Stockholm. 

Nedan: P-hus, Haninge.
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Flexmetall innebär sträckmetall 
med variabel maska. Vår tillverk
ningsmetod för flexmetall öppnar 
nya möjligheter vad beträffar 
design och funktion som tidigare 
inte varit möjligt. Maskan kan ökas 
och minskas enligt dina önskemål 
med variation i varje steg eller för
ändring sektionsvis. Vår flexmetall 
kan bearbetas och efterbehandlas 
på samma sätt som traditionell 
sträckmetall.

Häfla  
flexmetall

Flexmetall med sektionsvis  
varierad stegbredd.

Flexmetall med kontinuerligt  
varierad stegbredd.
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Häfla Bruks AB har funnits som 
företag i över 300 år och har 
tillverkat bland annat ståltrappor 
sedan mitten av 1950talet. 

Vi utvecklas ständigt och satsar 
stora resurser på automatisering  
och utveckling av produkter och 
produktionsutrustning. Du kan 
därför vara säker på att våra pro
dukter håller hög kvalitet, såväl  
nu som i framtiden. Vår bruks 
tradition, kunskap och utveckling  
gör oss till en unik partner.

Vi vet att standardlösningar inte 
alltid är det du söker, därför 

arbetar vi ständigt med att tänka 
ut nya vägar för att tillgodose dina 
önskemål. Tillsammans med dig 
skapar vi hållbara lösningar och 
utmanande design av stål, plåt  
och metall.

Vi kan hjälpa till med allt ifrån 
projektering till produktion.  
Väljer du Häfla Bruks som partner, 
kan vi också garantera att du får  
bra support och en säker leverans.

Välkommen att kontakta oss  
på telefon 015152 40 00 eller  
e-post info@hafla.se för mer  
information.

En modern anläggning med mer  
än 300 års industrihistoria

Häfla Bruks AB är en ledande leverantör av smides-,  
plåt och metallprodukter. I vårt sortiment ingår bland 
annat sträckmetall, gallerdurk, räcken, trappor, ramper 
och plåtbearbetnings och laserskärningstjänster.  
Vi har Nordens bredaste tillverkningsprogram för  
sträckmetall och stålkonstruktionerna varmförzinkas  
i egen anläggning.
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BRUKSTRADITION  
FÖR FRAMTIDEN.
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Grenadjärtorpsvägen 6,  
612 72 Rejmyre, Sweden 

0151-52 40 00  I  info@hafla.se  I  hafla.se
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