
VoglVariety oferuje architektom, projektantom i designerom 
nieograniczoną wolność projektowania.

perfekcyjnej formy! 
Sztuka

VoglVariety



Elastycznie.Elastycznie.
Bez ograniczeń.Bez ograniczeń.
Kreatywnie.Kreatywnie.
Indywidualnie.Indywidualnie.

Lekkość  
kompleksowych form.
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VoglVariety oferuje wiele zalet:

 Q Indywidualny design
 Q Realizacja kompleksowych kształtów dwu- i trójwymiarowych
 Q Wysoka twardość powierzchniowa i wytrzymałość
 Q Niski ciężar własny
 Q Szybki montaż
 Q Racjonalna logistyka budowlana i praktyczny handling w  

 miejscu montażu
 Q Klasa materiału budowlanego A1 (niepalny)

Z VoglVariety stworzą Państwo 
imponujące aranżacje wnętrz 
o wysokiej rozpoznawalności. 
Z tą serią produktów moż-
na zrealizować wyjątkowe 
pomysły, wymagające projekty 
i kompleksowe formy. Dzięki 
specjalnemu składowi gipsu 
zbrojonego włóknem szklanym 
(G.R.G. – Glass Reinforced 
Gypsum) nic nie ograniczy 
Państwa kreatywności. 

Każdy element VoglVariety wy-
konywany jest zgodnie z życze-
niem i wymogami Klientów. W 
ten sposób otrzymają Państwo 
dokładnie dopasowane moduły 
o wysokim stopniu prefabryka-
cji, które umożliwiają racjonal-
ny i łatwy montaż na budowie.

Ambitny design 
w perfekcyjnym wykonaniu
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Stwórz niepowtarzalną
aranżację pomieszczenia

Funkcjonalnie iFunkcjonalnie i
racjonalnie.racjonalnie.

Indywidualnie iIndywidualnie i
bez ograniczeń.bez ograniczeń.

Kreatywnie iKreatywnie i
inspirująco.inspirująco.
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Kreatywnie i inspirująco.

Dzięki VoglVariety mogą Państwo 
dać upust swojej kreatywności 
i inspiracjom. Różnorodność 
kształtek tej linii produktów nie 
zna żadnych granic.

Indywidualnie i bez 
ograniczeń.

VoglVariety cechuje bezgraniczna 
wolność projektowania. 
Czy to kopuła, sklepienie, 
obudowa słupa czy też kanał 
oświetleniowy – ta linia produktów 
sprawdzi się przy każdej aranżacji.

Funkcjonalnie i racjonalnie.

System VoglVariety jest 
kompatybilny z większością 
standardowych kształtek z 
fabryki Vogl. Już przy produkcji 
na modułach rozmieszczane są 
punkty montażowe, za pomocą 
których poszczególne elementy 
podwieszane są do systemu 
noniuszy. Dzięki temu montaż jest 
łatwy i szybki.

Stwórz niepowtarzalną
aranżację pomieszczenia

Kreatywność bez granic 

Z naszą linią produktów VoglVariety 
można wykonać większość geome-
trycznych form i ekstrawaganckich 
projektów. Dzięki temu stworzą Pań-
stwo imponującą aranżację wnętrza.

Dzięki połączeniu gipsu z włóknami 
szklanymi VoglVariety cechuje się 
niskim ciężarem własnym. Niepal-
ne i stabilne pod względem formy 

elementy w połączeniu ze światłem 
stworzą niepowtarzalne wrażenie 
optyczne. 

www.vogl-ceilingsystems.com
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Najwyższa jakość

Dzięki umiejętnościom i wiedzy naszych pracowników zali-

czamy się do najlepszych na świecie producentów systemów 

sufitów podwieszanych. Najwyższą jakość naszych produktów 

uzyskujemy, stosując najnowsze maszyny i technologie produk-

cyjne.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo 

ważna. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, aby produkować 

w sposób zrównoważony w poszanowaniu zasobów natural-

nych, optymalizując procesy produkcyjne, wykorzystując wydaj-

nie możliwości recyklingu oraz unikając powstawania odpadów.

VoglVariety
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Kompetentnie nadzorujemy projekty na każdym etapie realizacji. Od nas otrzymają Państwo 
praktyczne rozwiązania i optymalną logistykę budowlaną.

Kompleksowa opieka
na każdym etapie realizacji

Planowanie i projektowanie
 
Doradzamy 
podsuwając pomysły, przygotowując propozycje projektów i 
plany. Otrzymają Państwo od nas także kosztorys.

Wnioski i pozwolenia
 
Wykonujemy 
pełną dokumentację techniczną i przygotowujemy 
dokumentację właściwości materiałowych.

Wykonanie i usługi
 
Gwarantujemy 
wysoki stopień prefabrykacji oraz dostawę indywidualnie wykonanych elementów. 
Pomagamy w znalezieniu wykonawcy lub szkolimy montażystów w miejscu montażu.

Konstrukcje i doradztwo
 
Przejmujemy 
szczegółowe techniczne opracowanie koncepcji sufitu podwieszanego, 
plany montażowe, rysunki szczegółowe oraz 3D-CAD.

Przetargi i udzielenie zlecenia
 
Udostępniamy 
teksty ofertowe, opracowujemy specyfikacje kontraktowe, 
sprawdzamy i oceniamy alternatywne rozwiązania techniczne.
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Vogl Deckensysteme GmbH

Anton Vogl Str. 1  
91448 Emskirchen

Telefon  +49 9104 825-0  
Faks  +49 9104 825-250 

info@vogl-ceilingsystems.com  
www.vogl-ceilingsystems.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oraz wystąpienia pomyłek i błędów w druku. Informacje dotyczące zużycia materiałów i montażu podano w oparciu o doświadczenie z wykonanych 
prac. Podane dane odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Oprócz naszych zaleceń należy przestrzegać obowiązujących przepisów montażowych oraz dyrektyw z zakresu budownictwa. Wszelkie prawa zastrzeżo-
ne. Kopiowanie oraz jakakolwiek publikacja w formie elektronicznej wymaga bezwzględnie zgody Vogl Deckensysteme GmbH, Anton Vogl Str. 1, 91448 Emskirchen, Niemcy. 
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