VoglDeckensegel – Velkoplošné stropní panely

		
Nový vzlet
		 pod stropem
Pro maximální
volnost tvorby

Velkoplošné
stropní panely:
klademe důraz, který
dává křídla

Tvarově dokonalé stropní panely
dodatečně zhodnocují veškeré klasické stropní konstrukce.
Zlepšují absorpci zvuku a bodově
přispívají k lepší akustice v místnosti.
Dále nabízejí možnost integrace

chladících stropů a dalších neustále
přístupných stropních vestaveb
(požárních trysek, světel, větracích
prvků atd.).
Stropní panely vyrobíme na individuální přání zákazníka a předem
smontujeme, u větších rozměrů, pro

Jistota v systému:
pevná Vogl – nosná konstrukce
zajišťuje absolutní rovinu pro záklop.
System VoglFuge®

lepší možnost dopravy demontujeme
do jednotlivých, na stavbě lehce
znovusmontovatelných, segmentů.
Jednoduchá technika montáže umožní
lehkou manipulaci a obzvlášť jednoduchou montáž na stavbě.

VoglDeckensegel – Velkoplošné stropní panely

Tvarová dokonalost již z výroby
Jedinečná „prefabrikace“ nabízí
rozhodující výhody:
• optimální tvorbu spáry bez
		 viditelných spojů,
• vysokou rozmanitost co do tvarů,
		 barev a funkčnosti,
• optimální doplněk ke stávajícím 		
		 stropům,
• jednoduchá instalace,
• individuální řešení jsou
		 standardem realizovatelné v 		
		 krátké době,
• k dodání také v předem zadaném
		 barevném provedení.
Výsledek se může pochlubit:
• perfektní stropní panely připravené
ke konečné montáži –
jednodušeji to nejde.

Rozmanitost tvarů
a funkcí
• díky naprosto dokonalé výrobní		
přípravě a použitím různých
výrobních postupů jsou			
možnosti tvarů naprosto 			
nevyčerpatelné.
• dosažitelnost požadovaných funkcí
je možné docílit zabudováním
světel a ostatní techniky.
• možné jsou i kombinace 		
děrovaných i neděrovaných
desek.

Nutzen Sie unsere vielfältigen
Online-Unterstützungen wie
Prospekte, Newsletter, Detailplanungen, Ausschreibungen
sowie Montageanleitungen als
PDF und animiert. Mehr unter:
www.vogl-deckensysteme.de

www.vogl-deckensysteme.de
Faxantwort + 49 (0) 9104 - 825 - 250
Ich möchte mehr wissen
und bitte um Zusendung von
Informationen zum Thema:
Ich habe ein konkretes
Objekt. Ihr Objektberater
soll mich zwecks Terminabsprache kontaktieren.

VoglFuge®
VoglFriestape-Set®
VoglFalt-Fix®
VoglDeckensegel
VoglColorplatte®
VoglAdsorperplatte®
Vogl3D-Design
VoglToptec® Farbe
VoglToptec®Akustik
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VoglToptec® Ultrakustik
VoglVliesAufDoppler
VoglSpanndecken
VoglUnterkonstruktionen
VoglSpachtelmasse
VoglKassettendecke
VoglRevisionsKlappen
VoglThermotop® Klima
VoglModu® QuadRound

