ONTWERP VRIJ IN METAAL
WERK ELK OPPERVLAK AF MET
EEN ECHT METALEN COATING

Miles ahead, you notice

Vrijheid en uniek design
Architecten, interieurdesigners, vormgevers en kunstenaars kunnen grensverleggend ontwerpen met een flexibel inzetbare finish van echt metaal. Elk ont werp krijgt
het authentieke karakter van metaal.
Ook producenten en leveranciers die hun producten
willen voorzien van een exclusieve uitstraling of onderscheidende eigenschappen kiezen voor VeroMetal®.

Luxueus en duurzaam

Voorzie al je designs voor jachten, hotels en winkelinrichtingen van een exclusieve finishing touch. Geef ieder
oppervlak een sterke, duurzame en lichtgewicht metalen
bovenlaag met een luxe uitstraling. Zorg ervoor dat elk
ontwerp de authentieke kenmerken van metaal krijgt.

Architectuur met flair

Gevels, muren, vloeren, meubilair of bouwelementen
kunnen allemaal worden verfraaid door VeroMetal® te
gebruiken. Vul het robuuste en authentieke aan met een
hoogglanzende afwerking of een opvallende textuur.

Exterieur design

gecertificeerde geveloplossingen

Interieur design

oneindige mogelijkheden

Superjachten

excellente finishes

VeroMetal® koud vloeibaar metaal

VeroMetal® is een koud vloeibaar metaal dat op nagenoeg ieder oppervlak kan worden opgespoten, gerold, gegoten of met
spaan dan wel spatel kan worden aangebracht. Na het aanbrengen heeft VeroMetal® alle optische en fysische eigenschappen
van het betreffende metaal. Door het oppervlak te schuren, polijsten, patineren of oxideren ontstaat er een uniek eindresultaat.
Elk object krijgt een unieke en karakteristieke metalen uitstraling.
VeroMetal® is echt metaal en kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Naast vloeibare VeroMetal® hebben we ook een
metaalstuc in ons assortiment, VeroMetal AquaFill®. Met deze metaalstuc krijgt iedere wand en vloer een karakteristieke metalen look. Zowel VeroMetal® als VeroMetal AquaFill® hecht zeer goed op vrijwel elk oppervlak.

Uitgebreid assortiment

VeroMetal® is verkrijgbaar in veel verschillende metalen zoals messing, brons, koper, ‘goud’, ijzer, nikkel-zilver en zink. Elk metaal kun je op verscheidene manieren bewerken, bijvoorbeeld
borstelen, polijsten en verweren. Elk eindresultaat is uniek. Wil je een eerste indruk van alle
metalen en mogelijke afwerkingen? Kijk op onze website www.verometal.com.

Bewezen kwaliteit

Naast ontwerpvrijheid maakt de jarenlange ervaring en de bewezen kwaliteit dat toonaangevende architecten en ontwerpers
VeroMetal® toepassen. Het beste bewijs zijn onze spraakmakende en bijzondere indoor en outdoor projecten. Enkele van deze
projecten worden op onze website uitgelicht. VeroMetal® is bijvoorbeeld gebruikt in het Louvre Abu Dhabi, luxe winkelketens,
voor verschillende kunstobjecten en als markante gevelbekleding. Ons ultieme doel is om een fantastisch eindresultaat te creeren voor alle projecten waar VeroMetal® wordt gebruikt. Om dit te bereiken werken we samen met een zorgvuldig gescreend
netwerk van geautoriseerde applicatiespecialisten en stukadoors. VeroMetal® applicatiespecialisten en stukadoors zijn goed
opgeleid en gekwalificeerd. Neem contact met ons op wanneer je een VeroMetal® applicatiespecialist wilt worden.

Milieuvriendelijk en licht van gewicht

Realiseer een ontwerp met 90% minder metaal. Vervang massieve metalen delen door een
milieuvriendelijkere oplossing. Kies bijvoorbeeld voor een lichtgewicht ondergrond met een
VeroMetal® metalen finish van 120-150 micron. Het project heeft de uitstraling van echt
metaal, maar er worden significant minder metalen grondstoffen verbruikt. Daarnaast zorgt
de lichtere constructie voor een besparing van energie doordat er minder gewicht verplaatst
wordt.

Industrie

exclusieve oppervlakken

Spuiterijen

high-end projecten die het verschil maken

Stukadoors

Unieke wandafwerkingen

VeroMetal® is het enige echte originele vloeibare metaal en
al jaren een beproefd concept, met de hoogste kwaliteitsnormen. Het opbouwen van langdurige relaties met architecten,
ontwerpers, distributeurs en applicatiespecialisten staan bij ons
centraal. Ons doel is om alle technische kennis en jarenlange
ervaring te delen met onze klanten, om hen te helpen de beste
metaalafwerking voor hun klanten te realiseren. We ondersteunen iedereen in zijn eigen rol en activiteit in de keten om buitengewone high-end projecten te realiseren.

www.VeroMetal.com
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