
Miles ahead, you notice

Творете свободно с метал
Завършете всяка повърхност с  

истинско метално покритие



Безкрайни възможности и  
уникален дизайн
Покритието от истински метал дава на архитекти, ин-
териорни дизайнери, стилисти и художници гъвкавата 
възможност да достигнат до изработката на истински 
новаторски дизайни. Производителите на продукти, 
които се нуждаят от метален щрих, избират VeroMetal®, 
за да придадат на продуктите си изключителен външен 
вид или отличителни свойства.

Луксозен и непроменлив във времето
Ексклузивен финален щрих на дизайна на Вашите 
яхти, хотели или интериори на магазини. Здрава, 
трайна и лека метална повърхност с луксозна визия. 
Гарантирано всеки дизайн придобива автентичните 
характеристики на метала.

Архитектура със стил
Фасади, стени, подове, обзавеждане или конструкцион-
ни елементи. Здрави и автентични, полирани до огле-
дален блясък или със запомняща се текстура.

Екстериор
Сертифицирани фасадни решения

Интериор
Безкрайни възможности

Яхти
Отличен финиш



VeroMetal® - технология за студено полагане на метално покритие
VeroMetal® е технология за студено полагане на метално покритие, което може да бъде поставено на всяка повърхност 
чрез пръскане с пистолет, валяк, потапяне или шпатула. След полагане, VeroMetal® оптично и физически притежава качест-
вата на истински метал.
Уникалният финален вид е постигнат чрез шлайфане, полиране, патиниране или оксидиране на повърхността. VeroMetal®  
съдържа истински метал и може да бъде използван за интериорни или екстериорни приложения. В допълнение към 
VeroMetal® за пръскане, също имаме и мазилка в нашата продуктова гама, VeroMetal AquaFill®. С тази метална мазилка 
всяка стена или под придобива характерен метален вид. VeroMetal® и VeroMetal AquaFill® прилепват добре към всички 
повърхности.

Богата гама
VeroMetal® е наличен в различни видове метал като: месинг, бронз, мед, “злато”, желязо, 
никел-сребро и цинк. Металите могат да бъдат обработени по различни начини като чрез: 
шлайфане, полиране или състаряване с патина. Всеки краен резултат е уникален.
Желаете да получите първо впечатление от всички метали и възможни 
повърхности? Тогава, моля, посетете нашия сайт www.verometal.com

Доказано качество 
Свободата на дизайн не е единствената причина, поради която водещи архитекти и 
дизайнери използват VeroMetal®. Дългогодишният опит и доказано качество допълнително убеждават. Нашите специал-
ни проекти са най-доброто доказателство за възможностите ни: част от проектите са показани в нашия сайт. Например, 
VeroMetal® е използван в Louvre Abu Dhabi и луксозни вериги магазини за многобройни произведения на изкуството и 
като запомнящи се фасадни облицовки. Нашата крайна цел е да създадем фантастичен краен резултат за всички проекти, 
където и да се използва VeroMetal®. За да постигнем това ние си сътрудничим с внимателно проверена мрежа от оторизи-
рани специалисти по приложения и мазилки. Специалистите по нанасяне и шпакловане на VeroMetal® са добре обучени и 
квалифицирани. Моля, свържете се с нас, ако искате да станете специалист по приложение VeroMetal®.

Безопасен за околната среда и лек 
Проектирайте дизайн с 90% по-малко метал. Заменете масивните метални части с реше-
ния, които са по-безопасни за околната среда. Изберете някой лек материал за основа и 
го покрийте с VeroMetal® с дебелина от 120-150 микрона. Проектът ще приеме характе-
ристиките и вида на истински метал, но значително по-малко суровини ще бъдат използ-
вани. В допълнение, по-леката конструкция дава възможност за пестене на енергия, тъй 
като се транспортира по-ниско тегло.

Индустрия
изключителни повърхности

Магазини за боя
Проекти от висок клас, които имат значение

Мазилки
Уникални стенни финиши



www.VeroMetal.com

VeroMetal® е единственият оригинален течен метал с дока-
зана концепция от години, и с най-високи стандарти за ка-
чество. Изграждането на дълготрайни отношения с архитекти, 
дизайнери, дистрибутори и потребители са ключови за нас. 
Нашата цел е да споделим всички технически знания и дъл-
гогодишен опит с нашите партньори, за да им помогнем да 
реализират най – доброто метално покритие за своите кли-
енти. Подкрепяме всеки в неговата роля и дейност от вери-
гата за реализиране на изключителни проекти от висок клас.

Корица, долу дясно:
Caren Pardovitch Interior Design


