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Volledig afgewerkt op de bouwplaats

Vormdelen, 3D-design
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Vogl Deckensysteme GmbH 

Duitsland

Industriestrasse 10

91448 Emskirchen

Tel.: +49(0)9104-825-0

Fax: +49(0)9104-825-250

info@vogl-ceilingsystems.com

www.vogl-ceilingsystems.com

Vormdelen

A

DF

DFH2

Gipsplaat type A conform EN 520

Gipsplaat type GKB conform DIN 18180

BenamingType

Standaardgipsplaat

Aanwijzing: leverbaar in dikte 10 

mm als Thermotec-plaat

 6,5 mm

 9,5 mm

10,0 mm

12,5 mm

12,5 mm

15,0 mm

18,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

12,5 mm

15,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

Functie Dikte in mm

Gipsplaat type DF conform EN 520

Gipsplaat type GKF onform DIN 18180

Gipsplaten met verbeterde 

eigenschappen bij brand

Gipsplaat type DFH2 conform EN 520

Gipsplaat type GKFI conform DIN 18180

Gipsplaten met verminderd 

wateropnamevermogen (geïmpregneerd)

Mogelijke plaatuitvoeringen / plaatdiktes

VK HRAK AK RK FK SK PU KU Lamel

Mogelijke kantuitvoeringen (onder voorbehoud van de technische uitvoerbaarheid)

Volle kant Halfronde

afgevlakte

kant

Afgevlakte

kant

Ronde kant Afgeschuinde 

kant

Zaagkant LamellenkantKarton-

ommantelde 

kant

Papier- 

ommantelde  

kant

120º 135º 150º

45º 60º 75º 90º 105º

Meer hoeken op aanvraag

Mogelijke hoeken

VoglFalt-Fix® Verlijmd Onverlijmd

Mogelijke gefreesde V-groeven

Speciale 
onverlijmde 
vormdelen 
worden plat 
geleverd en 
moeten op de 
bouwplaats 
verlijmd en 
gemonteerd 
worden. 

Speciale verlijmde 
vormdelen worden 
in montageklare 
toestand geleverd.

Falt-Fix-vormdelen
worden ruimte-
besparend plat 
geleverd en 
verlijmd met de 
in de fabriek 
aangebrachte 
Falt-Fix-lijmband.
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Vormdelen

Afbeelding Artikelnummer
Afmetingen

Breedte Lengte Dikte

m /pallet

stuks/pallet

Falt-Fix-vormdelen

Op maat gemaakt gipsplaten 

met gefreesde 90° V-groeven 

en VoglFalt-Fix® lijmband

Soort plaat

Type "A" (EN 520)

Speciale afmetingen en andere plaattypes 

op aanvraag

VoglFalt-Fix®

75700010

75710010

75720010

75730010

Falt-Fix-vormdelen 90º 100+200

Falt-Fix-vormdelen 90º 200+200

Falt-Fix-vormdelen 90º 300+300

Falt-Fix-vormdelen 90º 200+400

300 x 2000 x 12,5mm

400 x 2000 x 12,5mm

600 x 2000 x 12,5mm

600 x 2000 x 12,5mm

400 m/pallet

200 stuks/pallet

300 m/pallet

150 stuks/pallet

200 m/pallet

100 stuks/pallet

200 m/pallet

100 stuks/pallet

GK-plaatstroken

Verlijmde gipsplaten als 

zwevende plafondaansluiting

Lengtekant: SK

Dwarskant:  SK

Soort plaat

Type "A" (EN 520)

Speciale afmetingen op aanvraag

76000070

76010070

76020070

Plaatstroken (2-voudig)

Plaatstroken (2-voudig)

Plaatstroken (2-voudig)

50 x 2500 x 25,0 mm

75 x 2500 x 25,0 mm

100 x 2500 x 25,0 mm

1260 m/pallet

504 stuks/pallet

880 m/pallet

352 stuks/pallet

690 m/pallet

276 stuks/pallet

76100070

76110070

76120070

Plaatstroken (3-voudig)

Plaatstroken (3-voudig)

Plaatstroken (3-voudig)

50 x 2500 x 37,5 mm

75 x 2500 x 37,5 mm

100 x 2500 x 37,5 mm

840 m/pallet

336 stuks/pallet

560 m/pallet

224 stuks/pallet

450 m/pallet

180 stuks/pallet

76200070

76210070

76220070

Plaatstroken (4-voudig)

Plaatstroken (4-voudig)

Plaatstroken (4-voudig)

50 x 2500 x 50,0 mm

75 x 2500 x 50,0 mm

100 x 2500 x 50,0 mm

600 m/pallet

240 stuks/pallet

440 m/pallet

176 stuks/pallet

330 m/pallet

132 stuks/pallet

1. Platte levering 2. Afdekpapier aftrekken 3. Beide delen stevig aandrukken

Overtuigende voordelen:

Vormdelen ter plaatse aan elkaar plakken zonder lijm,
 geen gronden nodig, geen drogingstijden

Vormdelen eenvoudig ter plaatse verwerken
Direct hoge hechtkracht
Hoekaanpassing ± 2° na het verlijmen
Platte levering – minder schade tijdens transport

Aanwijzing:

Falt-Fix-vormdelen moeten spanningsvrij worden gemonteerd. 
Het vrije deel moet worden vastgezet.

4. Klaar!
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Vormdelen

Afbeelding Artikelnummer
Afmetingen

Breedte Lengte Dikte

m/pallet

Stuks/pallet

Microgleuven (lengtegleuven)

Van gipsplaten type "A" (EN 520) 12,5 mm 

voor aanpassing aan ronde bouwelementen 

met nauwe radiussen op de bouwplaats

ME = 1 m

74807020

74817020

Microgleuven (lengtegleuven)

Microgleuven (lengtegleuven)

 

Gipsverbindingsstuk: 5,0 mm

Gefreesde gleuf: 1,7 mm

1250 x 2000 x 12,5 mm

 

600 x 2000 x 12,5 mm

Los verpakt 

Afhankelijk van de 

hoeveelheid

Andere diktes, lengtes en kwaliteiten op aanvraag. Rand in de lengte, zonder gleuf links en/of rechts op aanvraag mogelijk. Speciale ele-

menten op verzoek van de klant zijn mogelijk.

Kwart schaaldelen

Halve schaaldelen
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Vogl Deckensysteme GmbH 

Duitsland

Absolute nauwkeurigheid al vanaf de fabriek:

 Hoge precisie bij het in elkaar passen van de afzonderlijke 

 onderdelen staat garant voor een esthetische finale

 Er kunnen complexe twee- en driedimensionele vormen 

 worden uitgevoerd

 Weldoordachte montage levert een beslissend tijdsvoordeel

  op en een gegarandeerd resultaat 

 Transportabele eenheden voor een optimale logistiek op de

  bouwplaats en handling ter plaatse

 Geraffineerde probleemoplossers al vooraf in de fabriek 

 vervaardigd - VoglFalt-Fix

 Onze knowhow voor de facettenrijke mogelijkheden van 

 applicaties vormt al bij de planning de basis van het succes

 Speciale klantspecifieke oplossingen van lichte staalcon-

 structies tot en met een individuele beplanking worden op  

 korte termijn gerealiseerd

Voordelen Vogl 3D-vormdelen:

 Constante vormen, perfecte 

 radiussen – voor elk vormdeel

 Weinig plamuurwerk en 

 bijna geen afwerking nodig

 Rationeel, zuiver werken

 Elegante, praktische systeem-

 oplossingen voor onder-

 constructies

 Hoge mate van prefabricage = 

 rationele bouwplaatshandling

 3D-design

De eenvoudigste manier om

plafonds zwierig in vorm te brengen
Driedimensionele vormgeving van plafonds met ronde, gebogen schaalcon-

structies vormen het paradepaardje van een interieurafwerking. 

Verschillende soorten gewelven, koepels of gebogen segmenten evenals 

holronde of bolronde vormen vergen een zeer hoge mate van ambachtelijk 

vakwerk. De basis voor het complexe samenspel van de afzonderlijke 

componenten staal en gips, bereikt VoglDeckensysteme door de gebundelde 

knowhow en de absolute nauwkeurigheid, tot in het kleinste detail. 

Om de allerbeste te zijn, moeten alle resources als een 'uurwerk' met elkaar 

samenwerken. Door deze grondregel elke dag weer voor ogen te houden, zijn 

wij marktleider met ons paradepaardje Vogl 3D-design. 3D-projecten zijn onze 

specialiteit, vanaf het eerste advies tot en met de montage.


