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Metallvareprodusenten META AS – presentasjon og muligheter 

META`s produksjonsanlegg  på ca. 4400 m2 ligger i 
Ålen i Sør-Trøndelag, har siden starten i 1974 vært 
landets største utvikler og produsent av metallhim-
ling som hoved-produkt.  

Maskinparken fornyes kontinuerlig, og en nyervervet 
3,15 m datastyrt knekkemaskin gjør oss i stand til å 
bli en ledelende leverandør av beslag og avdekninger 
for så vel inn- som utvendig bruk.  

Materialer 

Vi lagerfører tynnplatemateriale i prelakkert         
aluminium og stål i både hvit og i alu-farge. 

Rustfritt stål leveres på litt lengre leveringstid. 

  

Maskinpark (datastyrte) 

− slitteanlegg 

− stansemaskiner 

− perf. og hullstanselinjer 

− knekkemakiner 

− eget lakkanlegg 

− platevals 2,5 m 

Bilder 
Øverst 

Fabrikkanlegget i Ålen. 
Nederst 

Buet avsluttning i OSL 
adm. bygget på  

Gardermoen 

Bildene viser noen få ek-
sempler på mulige utførelser 
av beslag og profiler. 
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Moderne programmeringsteknikk gir presisjon og kort leveringstid 

Ny og unik teknologi  

Den nye programmeringsteknologien gjør innlegg av 
nye programmer til en lek – og det med stor trygghet 
og 100 % presisjon. 

Programmet regner selv ut riktig plateformat når de-
taljen er innlagt. Endring av et innlagt program er 
enkelt og superraskt.  

Ved å sette fingeren på det som skal endres, lengder, 
vinkler, etc. er det bare å skrive inn nye tall så er det 
hele gjort. 

Kort leveringstid er et hovedmål 

Beslag og avdekninger er produkter som må kun-
ne leveres så å  si over natten. Vårt mål er å kun-
ne tilfredsstille kravene for så vel kort leverings-
tid som til presisjon og kvalitet. 

For ordre med særlig kort leveringstid vil det ikke 
bli sendt ut ordrebekreftelse, men melding på faks 
blir sendt når ordren blir avsendt. 

Buer 

Produksjon av nesten alle typer buer er mulig i vår 
2,5 m lange programmerbare platevals.  

Krav til bestiller  

Alle bestillinger må inneholde mengde, farge, 
nøyaktig målskisse og ønske om materiale. 

Første når alle detaljer er avklart og godkjent i 
forbindelse med utførelsen, kan ordren settes i 
produksjon. En nøyaktig og utførlig bestilling vil 
bety bedre 

presisjon og kortest mulig levringstid. 

NB! Hvis produktet skal brukes utendørs må dette 
komme klart frem i bestillingen. 

Bestillingene sendes til META AS, Oslo 

Vårt salgskontor i Oslo er ansvarlig for så vel salg 
som   for   koordinering   og   oppfølging  mot 
fabrikken. Alle bestillinger skal sendes til: 

META AS 

Lilleakervn. 31 

0283 OSLO 

Tlf. 2206 1690  

Faks 2206 1691 

e-post: oslo@meta-as.no 

Bilde : Avsluttning på kjøletak i OSL bygget på Gardermoen. 

Bilde: Programmeringsenhet, produktgrafikk og knekkemaskin. 



Salg og markedsføring 
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E-post: oslo@meta-as.no 

Se også vår hjemmeside: www.meta-as.no 

FRA PRODUKSJONEN & META’s HOVEDPRODUKTER 

Forhandler / Installatør 

META’s hovedprodukter innen metallhimling: 

⇒ Ileggskassetter for T-profil med alle typer utforminger 

⇒ Klemkassetter for skjult bæresystem 

⇒ Hengselkassetter for bl.a. Korridorløsninger 

⇒ Spesialkassetter– og løsninger 

⇒ Paneler i mange utførelser 

⇒ Spiler i stort utvalg 

⇒ Storrastersystem type SkyMaster 

⇒ Stort utvalg i perforeringsmønster 

⇒ Himling med integrert kjøling og/eller ventilasjon 

Slitte– og kappeverk 

Kvalitetskontroll 
Lakkeringsanlegg 

Helautomatisk plate bøyesenter inntill 3 
x 1,5 m 



SALG OG MARKEDSFØRING 

 

Besøksadresse:  

Stålfjæra 26– 0975 Oslo 

Postadresse: 

PB 95 - Kalbakken - 0902 Oslo 

 

Tel: (+47) 22  06  16 90 

Fax: (+47) 22 06  16  91 

 

E-post: oslo@meta.no 

Tel: +47 22 06 16 90  Fax: + 47 22 06 16 91 oslo@meta.no  www.meta.no 

FABRIKK 

 

Besøks og postadresse: 

7380 Ålen 

 

 

 

Tel: (+47) 22  06  16 90 

Fax: (+47) 22 06  16  91 

 

E-post: aalen@meta.no 


