
Voor een maximale
montagevrijheid 

              Nieuwe accenten
  onder het plafond

VoglPlafondplaten



Voorgevormde plafondplaten smukken 
elke traditionele plafondconstructie
duurzaam op. Ze verbeteren de geluids-
absorptie en zorgen zo voor een betere 
ruimteakoestiek. Bovendien bieden  ze 
de mogelijkheid om koelplafondplaten 

en plafondelementen (sprinklers, 
verlichting enz.) variabeler en te allen 
tijde toegankelijk te integreren. De 
plafondplaten van Vogl worden op een 
korte termijn na vrijgave van het plan 
naar de individuele wensen van de 
klant geproduceerd, voorgemonteerd 

Plafondplaten: 
gevleugelde
accenten leggen

en bij grotere afmetingen voor een 
betere logistiek in handige segmenten 
gedemonteerd voor montage op het 
bouwterrein. Een eenvoudige montage-
techniek zorgt voor makkelijke hante-
ring en uiterst snelle verwerking.

Een veilig systeem:

De onderconstructie van Vogl garandeert 
een absoluut vlakke 



In de fabriek afgewerkt 
De unieke prefabricage biedt beslissende 
voordelen:

 • Optimaal voegbeeld, 
  onzichtbare aanzetten

 • Verschillende vormen, kleuren en 
  functies

 • Uiterst geschikt voor oude plafonds

 • Gebruiksvriendelijke montage

 • Individuele oplossingen zijn 
    standaard en op korte termijn
    realiseerbaar  

 • Ook gekleurd leverbaar

Het resultaat is overduidelijk:

 • Perfect voorgefabriceerde plafond-
 platen voor rechtstreekse 
 eindmontage - makkelijker kan niet

VoglPlafondplaten

Vele vormen en functies

• Dankzij maximale perfectie in de   
 prefabricage en uiteenlopende 
 productiemethodes zijn de    
 mogelijkheden onbegrensd

• Montage van bepaalde 
 gedefi nieerde toepassingen met 
 extra integratie van licht en techniek
 
• Ook combinaties van geperforeerde 
 en ongeperforeerde platen mogelijk
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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.
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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


