VoglSpanplafonds

Spannende
plafondoplossingen
In vele vormen en kleuren

Indrukwekkend
spel met vorm,
kleur en licht

Het uitgebreide spectrum van akoestische designplafonds werd aanzienlijk
uitgebreid. De elegante integratie
van spanplafonds in akoestische
designplafonds oogt opvallend mooi
dankzij kleuren, licht en glans en als

Verscheidenheid troef:
combinaties van VoglAkoestische designplafonds
en VoglSpanplafonds bieden talrijke, tot dusver
ongekende mogelijkheden

lichtplafond ook functioneel, met een
zachte oppervlakteverlichting in verschillende kleurencombinaties. Niet
alleen de vele kleuren, ook de vormen
zien er mooi uit! Heldere geometrische
vlakken of vrije vormen zorgen voor
contrasten met de verschillende per-

foratiepatronen van de akoestische
designplafonds - vlak of met niveauverschillen. Bovendien overtuigt ook
hier de typische Vogl-eigenschap van
een economische en snelle montage
met resultaat gegarandeerd.

VoglSpanplafonds

Zorg voor meer
design
VoglSpanplafonds bieden een
grenzeloze vrijheid met:
• Spannende vlakken en
driedimensionale vormen
• Contrasten tussen kleuren en
glansgraden
• Speelse accenten met licht en
verlichting
• Meer Corporate Design door
bedrukte folie
• Ideale combinatiemogelijkheden met
de akoestische designplafonds van
Vogl in vorm, kleur en functie

Eersteklas renovatie
• Geringe productie- en
stilstandtijden
• Geen stofontwikkeling en
vochtigheid
• Gebouwen blijven verder
gewoon bruikbaar
• Geen demontage- en
afvalkosten omdat de
oude plafonds blijven hangen
• Geen dure nieuwe
installaties

Uitstekend in vochtige
ruimtes
• Geschikt voor wellness door
foliekleuren of gekleurde
lichtplafonds
• Folie en profielen absoluut
bestand tegen vocht
• Plafondinstallaties zoals licht
en geluidsinstallaties
beschermd tegen spatwater
• Vermindering nagalmtijd

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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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.

