í

Implementado na Perfeição
irá ajudá-lo a criar
uma experiência impressionante
de espaço com um alto valor de
reconhecimento. Esta linha de
produtos faz com que ideias
extraordinárias, designs sofisticados e formas complexas se
realizem. Graças à composição
especial de material com gesso
reforçado em fibra (também
conhecido como G.R.G. – Gesso
Reforçado de Vidro), não
existem limites para a sua
criatividade.

Cada elemento VoglVariety
VoglVariety é fabricado
individualmente de acordo
com as suas preferências e
especificações. Fornecemos,
assim, módulos individuais
personalizados com um
elevado grau de pré-fabricação
para garantir uma instalação
eficiente e fácil no local.

VoglVariety possui uma série de vantagens:
Design individual
Formas complexas de duas e tridimensionais possíveis
Alta dureza superficial e rigidez
Baixo peso próprio
Instalação de poupança de tempo
Logística eficiente e manuseamento prático no local de
trabalho
● Classe A1 (não combustível)
●
●
●
●
●
●

Creativo e
inspirador.
Individual e
ilimitado.
Funcional e
bem pensado.

www.vogl-ceilingsystems.com

A nossa linha de produtos
VoglVariety permite uma ampla
gama de formas geométricas e
desenhos fora do comum. Isto
produz uma experiência
impressionante de espaço. Graças
ao material especial composição
de gesso e fibra-vidro, VoglVariety
composition
gypsum
inspira com oofseu
baixo and
peso.fibre
Combinado com a luz,

Com VoglVariety, pode explorar
o máximo da sua criatividade e
deixar fluir a sua inspiração.
Esta linha de produtos
possibilita uma variedade
ilimitada de formas.

os elementos não combustíveis e
dimensionalmente estáveis permitem
ambientes verdadeiramente
impactantes.

O que faz a grande diferença
da VoglVariety, é a liberdade
ilimitada de design. Seja uma
cúpula, abóbada, revestimento
de colunas, canais de luz, esta
linha de produto é
impressionante em qualquer
aplicação.

VoglVariety é compatível com a
maioria dos módulos standard
fabricados pela Vogl. Na fábrica,
os módulos individuais são
equipados com pontos de
fixação para posterior suspensão
no sistema vernier, de forma a
assegurar uma rápida, fácil e
precisa instalação.

Qualidade Topo de Gama
Graças às competências e ao know-how dos nossos colaboradores,
somos um dos fabricantes mais bem sucedidos de sistemas de
teto de alta qualidade do mundo. Tecnologia de ponta e processos
de fabrico, permitem-nos fornecer produtos de alta qualidade.
Estamos fortemente comprometidos com a sustentabilidade
ambiental. As nossas prioridades são, portanto: produção
sustentável e economizadora de recursos, otimização dos
processos de fabrico, melhoria a eficiência das operações de
reciclagem e a evitá-lo.

Apoiamo-lo em todas as fases do projeto. Fornecemos soluções práticas e óptima logística na
obra.

Planeamento & Desenvolvimento:
Nós ajudamos com
B

õ

Submissão & Aprovação
Nós preparamos
documentação técnica detalhada e disponibilizamos certificados dos materiais.

Engenharia & Consultoria
Nós fazemos
O design técnico detalhado do conceito do teto, preparamos
as instruções de instalação, 3D-CAD e planos de pormenor.

Concurso & Prémio
Nós fornecemos
Especificações para concurso, asseguramos uma preparação adequada
das especificações, verificar e avaliar alternativas técnicas.

Execução & Serviço
Nós garantimos
Um elevado grau de pré-fabricação e o envio ao local espacífico da obra.
Realizamos a instalação de acordo com todos os parâmetros de fábrica.

Domotron 2 Innovation Lda
R. dos Tratores, 506, Arm. C
2970-631 Jardia
Tel. 212191961
Mail: clientes@domoacustica.com
www.domoacustica.com

