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Ett modernt metallföretag 
med starka traditioner 

Tammet Oy fick sin början år 1946 då industrirådet Pehr Sommar grundade familjeföretaget 

i Ekenäs, södra Finland. På den här tiden, efter andra världskriget, var det brist på företag 

i Finland som tillverkade metallnät och trådprodukter. Sedan år 1946 har vi utvecklat och 

utvidgat verksamheten. 

Tack vare våra starka traditioner erbjuder vi ett stort kunnande och en bred erfarenhet inom 

branschen. Idag levererar vi allt från skyddande gruvnät till specialdesignade fasadnät som är 

skräddarsydda enligt arkitektens planer.



Vi löser ditt behov av metallnät 

När du väljer Tammet Oy får du en pålitlig, flexibel och modern samarbetspartner. Vi hjälper dig 

att hitta de bästa lösningarna vad gäller ditt behov av metallnät. Med våra moderna maskiner, 

långa och breda erfarenhet och stora kunnande kan vi garantera god kvalitet och god service. 

Vårt kvalitetssystem har certifierats av Inspecta och uppfyller ISO9001-2008. Som nordiskt 

företag finns vi nära dig, vilket gör att vi snabbt och smidigt kan lösa dina behov. Förutom att vi 

arbetar inom Finland har vi också en betydande exportmarknad i Norden.



FASADNÄT 

Metallnät och nätmattor skapar en spännande och unik fasad till byggnader. Förutom att 

våra fasadnät ger ett stilrent och modernt intryck är de mycket hållbara. Tack vare deras 

formbarhet lämpar de sig för olika typer av byggnader. I samarbete med arkitekter har vi 

genomfört många olika fasadprojekt. 

Vi har bl.a. levererat fasadnät till följande kända byggnader:

- Verkkokauppa.com, Helsingfors

- Huvudkontoret för Sveriges Post, Solna

- Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors

Vi erbjuder följande materiallösningar till fasader:

- Sträckmetall (stål, aluminium, koppar)

- Metallnätmatta (rostfritt stål, syrafast stål, koppar, mässing)

- Svetsade nät (varmförzinkade, elförzinkade, pulverlackerade)

- Vävda krenelerade nät (zinkade, rostfritt stål, syrafast stål, pulverlackerade)

Verkkokauppa.com:s varuhus, Busholmen, Helsingfors.



INTERIÖRNÄT 

Metallnät lämpar sig utmärkt som en skyddande yta, men också som en estetisk 

interiördetalj. Metallnät och nätmattor skapar ett unikt och modernt intryck till interiören. 

De fungerar perfekt i miljöer där man vill ta tillvara och sprida dagsljus eller artificiellt ljus. 

I entrén i Kyrkslätts kommunhus finns nätmattor av koppartråd, vilket är ett av våra beställ-

ningsprojekt. Nätmattan fungerar förutom som skyddsnät i trappuppgången, även som en 

stilren och snygg interiördetalj. 

Andra kända byggnader där våra interiörnät finns:

- Aalto-universitet, Mediacentret Lume (Konstindustriella högskolan)

- Eesti Kunstimuseeum, Tallinn

- Åbo Akademi, Arken, Åbo

- KEVAs huvudkontor, Helsingfors

Våra interiörprodukter är:

- Sträckmetallnät (pulverlackerade, stål, koppar, rostfritt stål, aluminium)

- Svetsade metallnät (pulverlackerade, elförzinkade, rostfritt stål) 

- Metallnätmattor (koppar, rostfritt stål, syrafast stål)

- Vävda skyddsnät (pulverlackerade, rostfritt stål, syrafast stål) 

- Undertaksnät (svetsade nät, sträckmetall, pulverlackerade)

Kyrkslätts kommunhus.



SKYDDSGALLER

Svetsade skyddsgaller 
Våra svetsade skyddsgaller tillverkar vi av ståltråd 

och dessa kan pulverlackeras enligt RAL:s färgkarta, 

alternativt varmförzinkas eller elförzinkas. Nätet är 

enkelt att forma och klippa. Vi levererar dessa 

skyddsgaller som ark, vilket underlättar 

transporten och förhindrar transportskador. 

Svetsade skyddsgaller lämpar sig till exempel 

som mellanväggar, maskinskydd och som fyllnad 

vid broräcken. 

Nätens tråddimensioner är ø 2,8...4,8 mm. 

Trådarna följer EN ISO 16120-2:2011 standarden. 

Enligt kundens önskemål skräddarsyr vi svetsade 

skyddsgaller med en tråddimension upp till ø 8,0 mm.

Kägeluddens blivande metrostation, Esbo.



Krenelerade skyddsgaller 
Våra krenelerade skyddsgaller är tillverkade av obehandlad eller zinkad 

ståltråd och går att pulvermåla enligt RAL:s färgkarta. Den obehandlade 

och zinkade ståltråden följer EN ISO 16120-2:2011 standarden. 

På beställning kan syrafast tråd användas. 

Skyddsgaller vävs av krenelerad tråd:

- Ensidig bockning (YP) där nätets framsida blir jämn.

- Småvågig bockning (PP) där nätets fram och baksida blir identiska.

Sträckmetall 

Sträckmetall tillverkas av metallplåt genom att skära och sträcka den. 

Sträckmetallen är hållbar, enkel att forma och lämpar sig som material 

i många olika miljöer. 

Sträckmetallen går att pulverlackera enligt RAL färgkartan, alternativt 

varmförzinka eller elförzinka. 

Standardprodukternas tillverkningsråvaror är: 

- Kallvalsat stål, materialtjocklek 1...2 mm

- Varmvalsat stål, materialtjocklek 3...5 mm

Dessa råvaror går att svetsa. Sträckmetall kan tillverkas av rostfritt, 

syrafast och förzinkat material, men finns också i aluminium, mässing 

och koppar samt corten.



GABIONER 

Gabioner används i landskapskonstruktioner för att förhindra jordskred. Därtill kan 

gabioner användas som mur och som arkitektonisk lösning både inomhus och utomhus 

för att ge ett estetiskt och modernt utseende. 

Vi tillverkar gabionerna av svetsade nät med många olika tråd- och maskalternativ. Efter 

svetsningen varmförzinkas gabionerna, vilket garanterar en lång och hållbar livstid. 

Vi tillverkar alla gabioner på beställning. 

Marknadsföringen och försäljningen av våra gabioner sköts av 

Viacon Oy i Finland.

Gabionkonstruktion eller bullervall, Stensböle, Helsingfors.



Lejle Station, Vanda.



BERGSFÖRSTÄRKNINGSNÄT 

Tammet Oy tillverkar bergsförstärkningnät till gruvor. Vi tillverkar näten av specialtråd som är 

styv men ändå lätt att böja och forma. I och med att nätet är mjukt går det enkelt att forma 

längs med bergsväggen. Med hjälp av bergsbultar stärks bergsväggen och ras förhindras. 

Bergsförstärkningen kan utföras på två sätt:

- Bergsförstärkning med bergsbultar och bergsförstärkningsnät. På nätet sprutas  ett lager   

 med fiberbetong.

- Bergsförstärkning med bergsbultar och bergförstärkningsnät monteras på fiberbetong   

 (på ytan), detta är en så kallad dynamisk förstärkningsmetod. 

Storleken på bergsförstärkningsnäten har optimerats så att en installation är så enkel som 

möjlig och så att ett så stort antal nät som möjligt kan transporteras kostnadseffektivt. 

Varje tillverkningsparti kvalitetsgranskas, vilket garanterar att nätens egenskaper är inom 

lovade värden.



FALLSKYDDSNÄT

Tammet tillverkar fallskyddsnät till byggsäker-

hetslösningar. Vi har samarbetspartners i 

Finland, Norden och övriga Europa, vilka 

använder våra fallskyddsnät i sina säker-

hetssystem. 

Med vår specialanpassade tillverkningslinje 

kan vi tillverka kundanpassade fallskyddsnät 

flexibelt och enligt kundens önskemål. 

PUTSNÄT 

Våra putsnät används för att binda täckmaterial vid puts av ytor. Vårt svetsade och varmförzinkade  

putsnät förhindrar att sprickor bildas i täckmaterialet. Putsnätet ger ett högklassigt slutresultat.  

Tack vare nätets exakta mått och sidostyvhet är putsnätet lätt att montera, forma och skära.

Lämpliga användningsområden för putsnät är nyputsning och reparation av fasader. 

Eftersom nätet är elastiskt och hållfast lämpar det sig också som stödnät för 

golvvärmekablar samt som skyddsnät.



KVALITET  -  FLEXIBILITET  -  PÅLITLIGHET

Huvudkontoret för Sveriges Post, Solna.

Kyrkslätts kommunhus.

Aalto universitetet, Mediacentret Lume.

Lejle Station, Vanda.
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