
Onderdelen makkelijk, snel en 
correct in positie brengen

  Precieze kanten 
 bijna automatisch

VoglFalt-Fix®



Zuivere, exacte en gelijkmatige hoek-
verbindingen van de plaatkanten bij be-
kledingen en onderdelen in gipsplaat 
vereisen tijdens de montage bijzondere 
maatregelen. In de gebruikelijke bouw-
plaatsomstandigheden is dit een hele 

prestatie! De kosten voor een perfect 
resultaat zijn zeer hoog - of met Vogl-
Falt-Fix heel laag. Onderdelen worden 
met VoglFalt-Fix zo perfect uitgefreesd 
dat de stabiele kartonnen laag van de 
gipsplaat niet beschadigd wordt. De 

duurzame stabiele verbinding gebeurt 
met een in de fabriek ingebracht, aan 
weerszijden zelfklevende VoglFalt-Fix-
strip. De montage op de bouwplaats 
is dan niet arbeidsintensief, maar met 
enkele ingrepen zeer eenvoudig.

Recordresultaten
zonder problemen met

alle hoeken en kanten

Een veilig systeem:

De onderconstructie van Vogl garandeert 
een absoluut vlakke montage



De moderne hoekprofi elen:

 • Plaatsbesparender, goedkoper transport 
  door levering van platte pakketten voor  
  economische verwerking op de bouwplaats

 • Aanzienlijk minder tijdverlies en kosten 
  bij trapsgewijze onderdelen en bekledingen 
  Verkleidungen erheblich

 • De VogIFalt-Fix-strip plakt onmiddellijk,  
  sterke en duurzame kleefkracht 

 • De fl exibele vouw kan als hoek ook na  
  het vastplakken nog +/- 1° worden 
  aangepast 

 • Nauwkeurige prefabricage en eenvoudige
  montage zonder dure nabehandelingvoor 
  maximale verwerkings- en resultaatzekerheid

 • Rationele aansluiting aan geperforeerde 
  plafondplaten wordt kinderspel!

Traditionele 
hoekprofi elen

VogIFalt-Fix®

VoglFalt-Fix®

+

+

+

Snelle hoekverbinding -

zuivere kanten 

Een complexe 

constructie aan de 

kanten valt weg

Enorme tijdsbesparing

en absoluut zuivere 

werken op de

bouwplaats 
–

–

–

Aparte delen vereisen 

een dure constructie voor

installatie

Tijdrovende verschroeving 

voor hoeken en kanten

Uitsparingen voor kanten moeten  

meermaals worden geplamuurd 

en afgeschuurd

Een kant van het onderdeel 
in de eindpositie klappen

De stukken licht tegen elkaar 
drukken in de eindpositie

Afdekfolie van
VoglFalt-Fix-strip verwijderen  

Systeeminstallatie:
perfecte kanten
met weinig kosten

VoglFalt-Fix - een onscheidbare verbinding - eenvoudiger en sneller gaat niet

Non plus ultra voor eenvoudige montage



Vogl Deckensysteme GmbH

Industriestrasse 10 • 91448 Emskirchen • Duitsland
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info@vogl-deckensysteme.de • www.vogl-deckensysteme.de

www.vogl- formitekt.de
www.vogl- deckensysteme.de

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.

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

Naam

Firma

Straat

Plaats/postcode

Telefoon

Fax

E-mail

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


