
Miles ahead, you notice

DESIGN LIBER ÎN METAL
FINISEAZA ORICE SUPRAFAȚA CU

O ACOPERIRE METALICĂ REALĂ



Formabilitate nelimitată și design unic
Acoperirea noastră realizată din metal real oferă arhitec-
ților, arhitecților de interior designeri de interior, stiliști 
și artiști toată flexibilitatea de care au nevoie pentru a 
produce modele cu adevărat de pionierat. 
Producătorii de produse care au nevoie, de asemenea, 
de o notă metalică, aleg VeroMetal® pentru a le conferi 
produselor lor un aspect exclusivist sau proprietati dis-
tinctive.

Luxos și durabil
Adăugați o notă de finisare exclusivistă la designul inte-
rior al iahturilor, hotelurilor și magazinelor dvs. Conferiți 
acoperirilor metalice rezistente, durabile și ușoare un as-
pect luxos. Asigurați-vă că fiecare design capătă caracte-
risticile autentice ale metalului.

Fler arhitectural
Fațadele, pereții, podelele, mobilierul sau elementele de 
construcție pot fi puse în valoare prin utilizarea VeroMetal®. 
Completați robustul și autenticul cu un finisaj foarte lus-
truit sau cu o textură uimitoare.

Design exterior 
soluții certificate pentru fațade

Design interior
posibilități infinite

Super yahturi
finisaje excelente



VeroMetal® metal lichid prelucrabil la rece
VeroMetal® este un metal lichid prelucrabil la rece care poate fi aplicat practic pe orice suprafață prin pulverizare, rulare, turnare 
sau cu ajutorul unui spaclu sau a unei spatule. După aplicare, VeroMetal® posedă toate proprietățile optice și fizice ale metalu-
lui în cauză. Se obține un finisaj final unic prin șlefuirea, lustruirea, patinarea sau oxidarea suprafeței. Fiecare obiect capătă un 
aspect metalic unic și caracteristic. VeroMetal® este fabricat din metal real și poate fi aplicat atât în interior, cât și în exterior. 
Pe lângă VeroMetal® pulverizabil, avem în gamă și un produs de stucatură, VeroMetal AquaFill®. Cu acest stucco metalic, fiecare 
perete sau podea capătă un aspect metalic caracteristic. VeroMetal® și VeroMetal AquaFill® aderă bine la aproape toate supra-
fețele.

Gamă extinsă
VeroMetal® este disponibil în multe si diferite tipuri de metale, cum ar fi alama, bronz, cupru, 
“aur”, fier, nichel-argint și zinc. Fiecare metal poate fi prelucrat în diferite moduri, cum ar fi 
prin periere, lustruire și invechire. Fiecare rezultat final este unic. Doriți să vă faceți o primă 
impresie despre toate metalele și finisajele posibile? Atunci, vă rugăm să vizitați site-ul nos-
tru verometal.com.

Calitate dovedită
Libertatea de proiectare nu este singurul motiv pentru care arhitecții și designerii de top folosesc VeroMetal®; experiența înde-
lungată și calitatea dovedită sunt alte argumente convingătoare. Proiectele noastre de clasa înalta, atat la interior și la exterior 
sunt cea mai bună dovadă a capacităților noastre: o parte dintre aceste proiecte sunt evidențiate pe site-ul nostru. Exemple în 
care se poate vedea aplicarea VeroMetal® sunt la Louvre Abu Dhabi, precum și în multe lanțuri de magazine de lux, pe obiecte 
de artă și pe placarea fațadelor care atrag atenția. Scopul nostru final este de a crea un rezultat final fantastic pentru toate 
proiectele în care este utilizat VeroMetal®. Pentru a realiza acest lucru, colaborăm cu o rețea atent verificată de specialiști în 
aplicații și tencuitori autorizați. Specialiștii în aplicare și tencuitorii VeroMetal® sunt bine pregătiți și calificați. Vă rugăm să ne 
contactați atunci când doriți să deveniți un specialist în aplicare VeroMetal®.

Prietenos cu mediul înconjurător și cu greutate redusă
Proiectați un design cu 90% mai puțin metal. Înlocuiți piesele din metal masiv cu un material 
mai ecologic mai prietenoas și mai ușor. Alegeți un material de substrat ușor și acoperiți-l cu 
un finisaj metalic VeroMetal® de 120-150 microni. Proiectul are caracteristicile și aspectul 
metalului adevărat, dar consumă semnificativ mai puține resurse metalice. În plus, construc-
ția mai ușoară asigură o economie de energie, deoarece este deplasata o greutate mai mica.

Industrie
suprafețe exclusive

Ateliere de vopsitorie
proiecte de înaltă calitate care fac diferența

Tencuitori
finisaje unice pentru pereți



www.VeroMetal.com

VeroMetal® este singurul metal lichid original și un concept 
dovedit de ani de zile, cu cele mai înalte standarde de calitate. 
Construirea unor relații de lungă durată cu arhitecții, designerii, 
distribuitorii și aplicatorii sunt esențiale pentru noi. Obiectivul 
nostru este de a împărtăși toate cunoștințele tehnice și experi-
ența de ani de zile cu clienții noștri, pentru a-i ajuta să realizeze 
cel mai bun finisaj metalic pentru clienții lor. Sprijinirea fiecă-
ruia din lantul de productie,în propriul rol și activitate, pentru a 
realiza proiecte extraordinare de înaltă calitate.

fata dreapta jos:
Caren Pardovitch Interior Design


