
www.mejo.de  

Aluminiumprofielen sinds 1932



Aluminiumprofielen
uit Düsseldorf sinds 1932

mejo Metall Josten GmbH & Co. KG levert extrusie-
profielen, machinebouwprofielen en composiet- 
materiaal uit aluminium.

Volgende merken maken deel uit van Metall Josten: 

No Name Konstruktion®  
BOSCH en ITEM compatibele aluminiumprofielen 

No Name Solar®   
Solar draagconstructies

No Name Frame®   
Aluminium display- en profielen voor beursstands



Ons assortiment
mejo is volledig onafhankelijk van derden en wordt  
beheerd door de eigenaren. Met 50 medewerkers op het 
hoofdkantoor in Düsseldorf en vestigingen in Nürnberg en 
Viersen richten wij ons op de distributie van aluminium-
profielen en composietmateriaal.

Dankzij een reeks van 30 extrusiepersen met drukkracht 
tussen 600 en 8000 ton beschikken we voor bijna elke 
profielgrootte over de juiste extrusiepers.

Ons aanbod omvat het hele scala aan aluminiumprofielen 
alsook composietmateriaal: 

• Concept en ontwikkeling
• Vervaardiging van matrijzen
• Extrusiepersen
• Anodiseren en poedercoaten
• Confectioneren en merkneutrale leveringen
• Opslag
• Mechanische bewerking
• Levering van halffabricaten

MerkenProfieltechniek Composietmateriaal

No Name Konstruktion®

No Name Solar®

No Name Frame®

Aluminium extrusieprofielen 
Aluminium standaardprofielen

Alucore®

Corapan®

Alucobond®

Dibond®



Specialist in 
aluminium extrusie

30 extrusiepersen
600 tot 8000 ton

Met 30 extrusiepersen en drukkracht tussen 600 en 
8.000 ton is er altijd een geschikte pers: voor kleine 
tot zeer grote profielen. 
Dit betekent een aanbod zoals men maar zelden  
binnen Europa tegenkomt.



Legeringen
Met een totaal van zes reeksen smeltovens kunnen  
legeringen voor de 6000 en 2000 aluminiumseries worden 
geproduceerd. De mejo Metall Josten GmbH & Co. KG 
biedt daarmee de mogelijkheid om bepaalde op de klant 
afgestemde legeringsbestanddelen te vervaardigen  
waarmee aan specifieke eisen aan de mechanische  
eigenschappen maar ook aan optische eisen kan worden 
voldaan.
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Afmetingen
600 ton 6 x 3500 ton 2 x

1250 ton 9 x 4500 ton 2 x
1500 ton 5 x 5000 ton 1 x
2000 ton 4 x 8000 ton 1 x

Max. afmeting rechthoekig:  750 x 200 mm
Max. Afmeting vierkant:  400 x 400 mm
Max. ronde staven diameter:  420 mm
Max. ronde buizen diameter:  500 mm
Max. gewicht:   140 kg/m (290 kg/m)
Min. gewicht:  vanaf ca. +/- 40 g/m
Min. wanddikte:  vanaf ca. +/- 0,4 mm
Max. lengte:   26.000 mm
Deze maten zijn afhankelijk van de gebruikte legering en vormgeving.

Primaire legeringen conform EN 573-3
EN-AW 2011 EN-AW 6060 EN-AW 6061
EN-AW 6063 EN-AW 6005 EN-AW 6005 A
EN-AW 6082

Anodiseren
Badlijn 10 stuks
Maximale lengte 8,0 m
Kleuren Ev1 t/m Ev6
Voorbehandeling E0 t/m E6

Poedercoating
Poederlijnen 9 stuks
Verticaal profiellengte tot 7,0 m
Horizontaal profiellengte tot 13,5 m 



NNK®

No Name Konstruktion® 

Machinebouwprofielen

No Name Konstruktion® machinebouwprofielen: om 
de klant niet met speciale toebehoren aan een dure 
serie te binden.
No Name Konstruktion® machinebouwprofielen zijn 
compatibel met Bosch en Item profielgroeven en 
daarmee met de gebruikelijke toebehoren. Dankzij de 
concentratie op profielproductie en -distributie zijn 
No Name Konstruktion® machinebouwprofielen  
aanmerkelijk goedkoper. 
We leveren merkneutraal aan systeemverkopers, 
webshops en leveranciers in Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Nederland.
No Name Konstruktion® is een beschermd merk voor 
met Bosch en Item compatibele machinebouwprofielen.



No Name Konstruktion® basisprofielen BSP
Systeem BOSCH compatibel
Groef D 6 8 10
Raster rond 20 30 40 45 50 60
Uitvoering licht licht licht licht licht zwaar licht zwaar licht zwaar

No Name Konstruktion® basisprofielen ISP
Systeem ITEM compatibel
Groef 5 6 8 10
Raster 20 30 30 40 50
Uitvoering licht zwaar licht zwaar licht ultralicht licht middel zwaar licht ultralicht

BSP- en ISP-basisprofielen zijn geschikt voor alle soorten constructies en allerlei 
andere toepassingen. Dankzij de verschillen in profieltype en -afmeting 
kan de inzet van materiaal optimaal 
worden gestuurd.

De groeven zijn geschikt voor 
de gebruikelijke 
schroeven en moeren.



Alucore®

mejo-composietmateriaal
Nummer 1 voor Alucore®

Alucore® - staat voor betaalbare aluminium composiet-
panelen met een hoge sterkte en stijfheid bij een laag 
gewicht.

Alucore® wordt niet vervaardigd in batchprocessen 
maar in een continue spoelserie. Dankzij de werk- 
wijze is Alucore® goedkoper dan andere aluminium 
honingraatpanelen.



Oorspronkelijk leverde mejo uitsluitende extrusieprofielen 
als toebehoren voor fabrikanten van composietpanelen, 
voor leveranciers en verwerkers.

In 1992 hebben wij het composietmateriaal in ons  
assortiment opgenomen. Dit is het enige bedrijfsonder-
deel dat buiten de profieltechniek staat. Het is onze taak 
om de brede toegankelijkheid van honingraatpanelen te 
verhogen door middel van profielen voor toebehoren, een 
uitgebreide paneelopslag en levering van op maat  
gezaagde profielen in elke gewenste hoeveelheid.

Toepassingen

• Scheepbouw
• Interieurbouw
• Architectuur
• Spoor- en voertuigbouw

Als servicecentrum snijden en frezen wij Alucore® platen 
op de gewenste maat en in elke gewenste hoeveelheid. 

We waren de eerste en zijn nog steeds verreweg de grootste A-lever- 
ancier en zagerij voor Alucore® honingraatpanelen van de 3A-composites 
in Duitsland. mejo is een betrouwbare partner voor zowel de groot- 
handel, verwerker en consument. 



"You can design, 
build and create the most wonderful place in the word, 

but it takes people to make the dream come true."
(Walt Disney)

www.mejo.de  



mejo Metall Josten GmbH & Co. KG

Diamantweg 10-11 • NL-5527 LC Hapert

Telefoon: +31 (0)497 712020
E-mailadres: aluprofielen@mejo.com

Verkoopkantoor Nederland

Bublitzer Straße 23 • D-40599 Düsseldorf

Tel.: +49 211 998 90-0
Fax: +49 211 998 90-15
E-mailadres: info@mejo.de

Rothenburger Straße 241 • 90439 Nürnberg

Tel.: +49 911 965 223-413
Fax: +49 211 998 904-01
E-mailadres: nuernberg@mejo.de

Hoofdkantoor/Centrale opslagplaats

Vestiging Nürnberg:

 ● 4-as bewerkingscentra CNC-staven tot 10,5 m
 ● 5-as bewerkingscentra CNC-staven tot 10,5 m
 ● Speciale zaagcentra voor hoekverbinder
 ● Speciale zaagcentra voor staven
 ● RSA-afbraammachines
 ● CNC-stansen

Service
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Wij zijn profielen.
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