VoglModu®QuadRound

Functionaliteit
die licht brengt
De doelgerichte weg naar
integraal lichtdesign

Lichtconcepten in
recordtijd plannen
en uitvoeren

Tot voor kort was lichtstrategie de
taak van specialisten. Met de verlichtingsmodules VoglModu QuadRound zijn voor het eerst in de fabriek
vervaardigde lichtmodules op de markt
verkrijgbaar, die nieuwe mogelijkhe-

den bieden en tegelijkertijd uiterst
eenvoudig te verwerken zijn. Montage in afhangende plafonds of een
verlichtingsmodule als plafondplaat:
deze systemen zijn multifunctioneel
inzetbaar. Door hun ronde of vierkante
vorm passen de verlichtingsmodules

Een veilig systeem:
De onderconstructie van Vogl garandeert
een absoluut vlakke montage

perfect bij de perforatiepatronen van
de geperforeerde plaatplafonds.
Gladde of gepleisterde vlakken,
wanden of plafonds; de VoglModu
QuadRound is altijd een functionele
eyecatcher.

VoglModu®QuadRound

Licht - kant en klaar op de bouwplaats
Gebruiksklare verlichtingsmodules:

VogIModu®
QuadRound

• Het fantastische effect van een lichtmodule,
maar zeer makkelijk te verwerken
• In de fabriek vervaardigde module voor
een eenvoudige wand- en plafondmontage
• Voor integratie in hangende geperforeerde
plafonds, bepleisterde plafonds en gladde
plafonds of als plafondplaten bovenop
bestaande plafonds
• Perfect vlakke, gelijkvloerse afsluiting
• Diverse vormen, formaten en technische
uitrustingen
• Naast de, standaarduitvoering is een dimbare
of een DALI-compatibele uitvoering met
kleurenspel verkrijgbaar

Traditionele
plafondverlichting
+ Past perfect in het
plafondbeeld

+ Eenvoudige montage
in hangende plafonds
of in vooraf vervaardigde plafondplaten
geïntegreerd

+ Geen speciale
voorkennis vereist

– Geen homogene
integratie in het
plafond

+ Grote en gekleurde

• Innovatieve kleuren door gekleurde folie op de
lampen te plakken

verlichting bliksemsnel
integreren

+ Als Stand-Alone

– Tijdelijke
inbouwoplossingen

– Beperkte toepassingen

lichtmodule inzetbaar

In de fabriek vervaardigd
De lichtmodule wordt perfect in de plafondconstructie
gemonteerd - zo wordt een gelijkvloerse afsluiting
makkelijk gerealiseerd.

Verlichting in slechts enkele stappen
Na aansluiting op het elektriciteitssysteem en het
monteren van de lampen kan het reeds met matte folie
bedekte afdekframe worden gemonteerd - en klaar.

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

www.vogl-deckensysteme.de
Fax dit naar 0546 - 455 608
Ik wil graag meer weten
en verzoek om toezending
van informatie over:
Ik ben bezig met een concreet object. Graag wil ik dat
uw objectadviseur contact
met mij opneemt voor een
afspraak.

VoglFuge®
VoglFriestapeset®
VoglFalt-Fix®
VoglPlafondplaten
VoglColorplatte®
VoglAdsorperplatte®
Vogl3D-Design
VoglToptec®Kleur
VoglToptec®Akoestiek

VoglToptec®Ultrakustik
VoglVliesafvlakker
VoglSpanplafonds
VoglOnderconstructies
VoglPlamuursel
VoglCassetteplafonds
VoglInspectieluiken
VoglThermotop®Klimaat
VoglModu®QuadRound
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Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
Telefoon (0546) 45 55 13
Telefax (0546) 45 56 08
verkoop@obimex.nl

E-mail

Vogl Deckensysteme GmbH
Industriestrasse 10 • 91448 Emskirchen • Duitsland
Telefoon +49 (0) 9104 - 825 - 0 • Fax +49 (0) 9104 - 825 - 250
info@vogl-deckensysteme.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.

www.obimex.nl

Maak gebruik van onze
online-plafondconfigurator.

