DESIGN LIBER IN METAL
DATI ORICAREI SUPRAFETE
						 UN CARACTER UNIC

Miles ahead, you notice

VeroMetal® metal lichid cu prelucrare la rece
VeroMetal® este un metal lichid cu prelucrare la rece care poate fi aplicat
practic pe orice suprafata prin pulverizare, cu trafaletul, prin turnare, ori cu
spaclul sau mistria. Dupa aplicare, VeroMetal® capata toate proprietatile vizuale si fizice ale metalului component.
Un finisaj final unic este obtinut prin slefuire, polisare, patinare sau oxidarea
suprafetei. Fiecare obiect capata un aspect unic caracteristic metalului. VeroMetal® este obtinut din metal real si poate fi aplicat fie la interior sau la exterior. Adera foarte bine practic pe orice suprafata, nu crapa si nu se exfoliaza.

Gama extinsa
VeroMetal® este disponibil in multe si diferite metale, cum ar fi alama, bronz,
cupru, “aur”, fier, nichel-argint si zinc. Fiecare metal poate fi procesat in variate
moduri, prin periere, polisare sau invechire. Fiecare rezultat este unic.
Doriti sa aveti o prima impresie asupra tuturor metalelor si posibilele finisari?
Va rugam sa accesati site-ul nostru www.verometal.com la pagina “metals &
finishes”. Pentru o prezentare de design cu VeroMetal®, va rog accesati pagina
“gallery”.

Calitate dovedita
Designul liber nu este singurul motiv pentru care arhitectii si designerii cu experienta folosesc VeroMetal®; experimentarea indelungata si calitatea dovedita sunt alte argumente de convingere. Renumele si proiectele noastre sunt
cea mai buna recomandare a capacitatilor noastre: o parte din aceste proiecte
sunt regasite in pagina “Gallery”. De exemplu, VeroMetal® a fost folosit la Louvre Abu Dhabi, la lanturi de magazine de retail de lux, in lucrari diferite de
arta, iar pentru impact vizual, la fatade de cladiri.

Ecologic si durabil
Proiectati un design cu 90% mai putin metal. Inlocuiti partile din metal solid
cu o varianta mult mai ecologica. De exemplu, alegeti un material de substrat
usor si acoperiti-l cu un strat de VeroMetal® de 120-150 microns. Proiectul
ve avea caracteristicile si aparenta metalului real, dar vor fi consumate semnificativ cu mult mai putine resurse metalice. Mai mult de atat, o constructie
mai usoara duce la economisire de energie, deoarece este miscata o greutate
mai mica.

Formabilitate nelimitata
si design unic
Acest strat de acoperire din metal real, ofera arhitectilor, designerilor de interior, stilistilor sau artistilor toata
flexibilitatea de care au nevoie pentru producerea de
proiecte adevarate de pionierat. Fiecare design capata
caracteristicile autentice ale metalului.

Luxos si durabil
Un finisaj exclusivist pentru designul iahturilor, hotelurilor sau interioarelor de magazine. O acoperire de suprafata metalica dura, rezistenta, durabila, usoara cu un aspect
de lux.

Arhitectura cu fler
Fatade, pereti, pardoseli, mobilier sau elemente de constructie. Robuste si autentice, lustruite pana la aspect de
oglinda, sau cu texturi uimitoare.

www.VeroMetal.com

