
Geen grondlaag vereist

              Totaal
  op kleur ingesteld

VoglColorplatte®



Kleuren beïnvloeden onze ruimtewaar-
neming en ons welzijn, structuren zor-
gen voor charismatische oppervlakken. 
In de ruimteverdeling bieden kleuren 
de mogelijkheid om de woon- en leef-
kwaliteit aanzienlijk te verhogen. Met 

de VoglColorplaten kunt u gericht en 
eenvoudig kleuraccenten leggen. De 
traditionele schilderwerken van geper-
foreerde plafonds leiden tot structuur-
verlies, omdat de verf de gaten dicht.
Het namaken van de perforatie  struc-

tuur achteraf neemt veel tijd in beslag 
en is zeer omslachtig. Bij VoglColor-
platen zijn ook de dagstukken van de
gaten in de fabriek gekleurd. Zo ont-
staat een hoogwaardige en homogene 
kleuring.

Gekleurde
akoestische plafonds, 
gewoon perfect

Een veilig systeem:

De onderconstructie van Vogl garandeert 
een absoluut vlakke montage

Systeem VoglFuge®



Breng kleur in uw interieur

De unieke prefabricage biedt belangrijke 
voordelen:

 • Gelijkmatige inkleuring van de 
  dagstukken van de gaten

 • Vergeleken met traditionele verfl agen  
  voor plafonds geen dichtslibben van
  fi jne gaten, met een perfect behoud
  van het perforatiepatroon

 • Verkrijgbaar in elke denkbare kleur

 • Aantrekkelijke voegenuitvoering

 • Tijdrovende nabehandeling met 
  verfl aag overbodig

Het resultaat is overduidelijk:

 • Perfect gekleurde plafondplaten met
  behoud van de kleinste details

VoglColorplatte®

 Perfect gesloten 

 oppervlakken en mooi  

 gekleurde dagstukken

 Enorme tijdsbesparing   

 door het wegvallen van 

 vele stappen

 Vervult de hoogste

 esthetische eisen 

 Het aanbrengen van een   

 grondlaag en twee deklagen

 is erg arbeidsintensief 

 Een mooie kleuring van de    

 dagstukken is is met traditionele   

 verfl agen nauwelijks te

 realiseren.

Traditionele
verfl aag

VoglColorplatte®
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VoglColorplaat biedt zowel kleuring in de fabriek als door de 
opdrachtgever aan met kleurencombinaties voor de deklaag, 
dagkant en vlieskleur.

• Mono staat voor eenkleurige deklagen. Vlies    
 verkrijgbaar in: zwart of wit

• Duo biedt kleurencombinaties voor de deklaag, 
 dagkant en zwart of wit vlies

• Trio staat voor driekleurige combinaties voor 
 de deklaag, dagkant en gekleurd vlies

Mono Duo Trio
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De gegevens in deze gedrukte uitgave zijn geheel volgens onze inzichten samengesteld
en sluiten aan bij de huidige technische stand van de ontwikkeling. Alle wijzigingen voorbehouden.

Alles wat van belang is voor
uw speciale wensen en voor
een optimale ondersteuning
van uw gedetailleerde planning
en aanbestending vindt u bij:
www.vogl-deckensysteme.de

Maak gebruik van onze
online-plafondconfi gurator.

www.vogl- colorator.de
www.vogl- deckensysteme.de

VoglFuge®

VoglFriestapeset®

VoglFalt-Fix®

VoglPlafondplaten

VoglColorplatte®

VoglAdsorperplatte®

Vogl3D-Design

VoglToptec®Kleur

VoglToptec®Akoestiek

Ik wil graag meer weten 
en verzoek om toezending
van informatie over:

Ik ben bezig met een con-
creet object. Graag wil ik dat 
uw objectadviseur contact
met mij opneemt voor een 
afspraak. 

Fax dit naar 0546 - 455 608
VoglToptec®Ultrakustik

VoglVliesafvlakker

VoglSpanplafonds

VoglOnderconstructies

VoglPlamuursel

VoglCassetteplafonds

VoglInspectieluiken

VoglThermotop®Klimaat

VoglModu®QuadRound

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

Telefoon (0546) 45 55 13
Telefax (0546) 45 56 08

verkoop@obimex.nl

www.obimex.nl


