
A legváltozatosabb mennyezeti 
kialakítások

              Új lehetőségek
  a mennyezet alatt

Vogl Belógatott Mennyezetek



A tökéletesen megalkotott belógatott 
mennyezetek, teljesen megváltoztat-
ják a hagyományos mennyezetek 
összhatását. Növelik a hangelnyelést, 
ennél fogva javítják a helyiségek 
akusztikáját. Ezen kívül lehetővé 
teszik hűtött mennyezeti elemek, 

alkatrészek és egyéb gépészeti tarto-
zékok beszerelését is (pl. sprinklerek, 
ventilláció, világítás) különféle, köny-
nyen szervizelhető kialakításban. Az 
előre összeszerelt, vevői igényeknek 
megfelelően kialakított Vogl belógatott 
mennyezetek gyártási határideje a 

Magasan szárnyaló 
trendek: belógatott 
mennyezetekkel

rajzok jóváhagyását követően rövid. 
Nagyméretű mennyezetek szeg-
mensekben kerülnek leszállításra. 
Egyszerű szerelési technológiával 
a mennyezet könnyen a helyére 
illeszthető és rögzíthető. 

Rendszerbiztonság:
A Vogl tartószerkezeti rendszer egyen-
letes felületek kialakítását biztosítja



A páratlan gyártás kulcsfontosságú 
előnyöket jelent:
 •  optimális csatlakozások láthatat-  
  lan panelszélekkel
 •  sokféle design, szín és kialakítási  
  lehetőség
 •  ideális a már meglévő mennyeze-  
  tekhez történő hozzáépítéshez
 •  könnyen felszerelhető
 •  az egyedi megoldások nálunk   
  standardok és könnyen megva-  
  lósíthatók
 •  színes kivitelben is kapható

Az eredmény szemmel látható:

 •  tökéletes, előszerelt belógatott   
  mennyezetek a tökéletes szere-  
  lés érdekében – lehetetlen ettől   
  könnyebb megoldás 

Vogl Belógatott Mennyezetek

Változatos forma és
funkció
• Az előszerelés pontosságának és a  
 gyártási metódusnak köszönhetően  
 a design lehetőségek kimeríthetetle - 
 nek

• Az egyedileg megtervezett funk-  
 cionális mennyezetek világítással
 és gépészettel kombinálhatóak

• Lehetőséget nyújt perforált és
 tömör panelek kombinálására is

Tökéletes formák gyári kialakításban
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A kiadványban szereplő infomációkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze és megfelel
a jelenlegi műszaki fejlesztéseknek. A változtatás jogát fenntartjuk.

Kérjük, nézzék meg internetes 
anyagainkat, prospektusainkat, 
hírleveleinket, részletrajzainkat, 
specifi kációinkat, szerelési
útmutatónkat, melyek
letölthetőek a
www.vogl-deckensysteme.com 
weboldalról.
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www.vogl- deckensysteme.com

VoglFuge®

VoglFriestape-Set®

VoglFalt-Fix®

VoglDeckensegel
VoglColorplatte®

VoglAdsorperplatte®

Vogl3D-Design
VoglToptec® Farbe
VoglToptec® Akustik

Szeretnék további in-
formációt kapni az alábbi 
termékekről:

Van egy folyamatban lévő 
projektem. Kérem, keres-
senek személyes talákozó 
egyeztetése végett.

VoglToptec® Ultrakustik
VoglVliesAufDoppler
VoglSpanndecken
VoglUnterkonstruktionen
VoglSpachtelmasse
VoglKassettendecke
VoglRevisionsKlappen
VoglThermotop® Klima
VoglModu® QuadRound

Fax megkeresését küldje el a
+49 (0) 9104 - 825 - 250 - es számra


