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Gyptone Quattro 70
Akustiske himlinger og vegger med fin perforering
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Rene, lyse overflater og
behagelig lyd
Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø

Samtidig sikrer perforeringen god lyd som

en slitesterk, vedlikeholdsvennlig løsning

Med den nye Gyptone Quattro 70 serien

du kan skape estetiske rammer for behage-

med lang levetid og dermed en attraktivt

kan du designe rom med lyse, glatte og inn-

lig akustikk.

totalkostnad.

Gyptone Quattro 70 er en ideell løsning

Arbeider du på prosjekter med tøffe akus-

bydende overflater – uten at det går ut over
akustiske krav.

for vegger og himlinger i skoler, kontorer

tiske krav – i skoler eller barnehager, for

Gyptone Quattro 70 har fin perforering som

og butikker, samt i hoteller, restauranter,

eksempel – kan din Gyproc-konsulent

måler 3 x 3 mm. Den er knapt synlig og gir

offentlige bygninger og mange andre om-

hjelpe med råd og ideer om hvordan du

himlingen et rent og ryddig utseende.

råder – i utgangspunktet, i alle miljøer der

bruker Gyptone gipshimlinger for å skape

estetisk design skal kombineres med god

innbydende og trivelige rom som oppfyller

akustikk, og hvor det endelige målet er

myndighetskravene.

Gyptone Quattro 70 er det perfekte valget for
alle rom hvor du ønsker å skape et attraktiv, lyst
inntrykk med god lydabsorpsjon.
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En verden av inspirerende
designmuligheter
Gyptone Quattro 70 serien tilfører en ny

Du kan designe rom der produkter fra den

dimensjon. Nå kan du skape design med et

elegante Quattro 70 serien er montert både

enda renere og lysere inntrykk.

i himling og på vegger, fordi Gyptone BIG
kan også brukes som en veggabsorbent.

Kombiner vegg- og himlingsplater
– akkurat slik du vil

Kort sagt, du kan få det akkurat som du vil

Med Gyptone Quattro 70 serien kan du

ha det!

kombinere Gyptone BIG – fastmontert
akustisk himling som gir rene, ubrutte

Service og rådgivning av høy kvalitet

himlingsflater – med Gyptone demonterbar

Ikke nøl med å kontakte oss for rådgivning

systemhimling som gir full tilgang til alle

tidlig i prosessen. Med lokale konsulenter

underliggende installasjoner.

støttet av en global supportorganisasjon,
vil vi hjelpe deg å realisere og forvandle dine

Den brede Gyptone serien gir arkitekter nes-

Gyptone Tiles er demonterbare himlings-

visjoner til virkelighet. Se kontaktinforma-

ten ubegrensede muligheter til å konvertere

plater for både synlige og skjulte oppheng-

sjon på baksiden av brosjyren.

sine kreative ideer til lyse, innbydende rom

systemer. Du kan også velge Gyptone Plank:

med høye estetiske egenskaper og god

Himlingspaneler beregnet primært for

akustikk – rom hvor det er hyggelig å jobbe,

korridorer og gangarealer.

slappe av og tilbringe tid. Rom som reflekterer menneskeliv.

Gyptone Quattro 70 kan monteres både på vegger
og i himlinger, noe som betyr at du kan lage et
konsekvent uttrykk med glimrende akustikk.

Gyptone Quattro 70 er en robust, slitesterk løsning
som bidrar til å sikre en lang levetid.
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Praktisk design og
økonomisk løsning
Alle produkter i Gyptone Quattro 70 serien

Alle Gyptone systemhimlinger er demon-

Alle Gyptone himlinger kan males flere

er enkle å installere og vedlikeholde. De er

terbare med adgang til alle underliggende

ganger uten å miste sine akustiske egen-

designet for å vare og kan tåle påkjenning-

installasjoner. I Gyptone BIG fastmonterte

skaper – i motsetning til mange andre typer

ene av et aktivt og travelt miljø.

himlinger, kan installasjoner nås lett via

akustisk himling. Du kan male dem om

nesten usynlige inspeksjonsluker som gir

igjen og om igjen. Dette gir lang levetid og

Praktisk design med enkel adkomst til

mye bedre adkomst enn i andre tilsvarende

lave driftskostnader. Samtidig betyr det at

installasjoner

himlinger.

du alltid kan velge akkurat den fargen du

Gyptone himlinger er utprøvd og testet;

ønsker for vegger og himlinger.

komplette og fleksible systemer utviklet

Overlegen holdbarhet og enkelt vedlike-

med tanke på å sikre enkel og sikker instal-

hold betyr økonomiske løsninger

Alt i alt betyr dette at Gyptone gipshim-

lasjon, med smidig integrasjon av lys, ven-

Gyptone akustikkhimlinger er holdbare og

linger er betydelig billigere å vedlikeholde

tilasjons- og sprinkleranlegg. Platene kan

slitesterke – de kan lett tåle daglig bruk,

enn andre himlingssystemer. Og med en

rask og enkelt skjæres med kniv.

selv i ’tøffe” miljøer som skoler og korridorer.

levetid på over 50 år, betyr dette en svært

Det er derfor Gyptone er den ideelle him-

økonomisk løsning. Gyptone er testet i

Platene er sterke og kan bære lysarmaturer

lingsløsningen på steder der primære hen-

virkeligheten.

og andre installasjoner som veier opptil

syn er god akustikk og lang levetid.

3 kg. Plater med kant D2 for skjult bæresystem kan belastes inntil 1 kg.

Gyptone akustikkhimlinger er enkle å vedlikeholde. De kan rengjøres med en fuktig
klut og mildt, vanlig rengjøringsmiddel.
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Plater og plank i mange
formater – til alle formål
Gyptone har et bredt spekter av forskjellige

Brann

Bruk en korthåret rull for påfølgende maling.

mønstre og størrelser, og platene er enkle

A2-s1, d0.

Platene skal ikke spraymales, da dette for-

å tilpasse til ethvert byggeprosjekt. Alle pro-

ringer deres lydabsorberende egenskaper.

duktene i Quattro 70 serien har firkantede

Overflatebehandling

perforeringer som måler 3 x 3 mm, med

Gyptone Tiles og Plank leveres ferdigmalt

Bestill prøver

cc-avstand på 8,33 mm.

i hvit farge (NCS 0500) med glansverdi 5,9

Vi vil gjerne sende deg prøver av ett eller

jfr. ISO 2813.

flere av våre produkter.

De nøyaktige akustiske egenskapene til

Gyptone BIG-platene leveres ubehandlet,

For kontaktinformasjon, se baksiden av

de enkelte produktene er oppført i pro-

med fire forsenkede kanter. Kantene gir

denne brosjyren.

duktdatabladene som du får av din lokale

et utmerket grunnlag for sparkelarbeid.

Gyptone-konsulent eller laster ned fra

Det endelige resultatet er en jevn og pen

gyproc.no

himlingsflate uten synlige skjøter.

Akustiske egenskaper

Demonterbar himling

Fastmontert himling

Gyptone Quattro 70
– Tiles

Gyptone Quattro 71
– BIG boards

Format: 600 x 600 mm.

Format: 1200 x 2400 mm.

Tykkelse: 10 mm (kanter A+E),

Tykkelse: 12,5 mm.

12,5 mm (kant D2).

Hullareal: 9 %.

Hullareal: 11 %.

Vekt: 8 kg/m2.

Vekt: 8 kg/m .
2

Gyptone Quattro 75
– Plank

Gyptone Quattro 71
– Access Panel

Demonterbar himling for
korridorer og gangarealer.

Luke inklusive ramme:

Format: 300 x 1800/2400 mm.
Tykkelse: 12,5 mm.
Hullareal: 10,5 %.
Vekt: 8 kg/m2.

600 x 600 mm.
Åpningsmål: 510 x 510 mm.
Vekt: Ramme: 0,9 kg, Luke: 3,6 kg.
Hullareal: 10,5 %.
Tykkelse: 12,5 mm.

Gyptone Quattro 70 betyr renere luft og behagelig
akustikk. Komfortnivået øker trivsel og effektivitet
i kontorer.
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Sunt inneklima og
bærekraftig bygging
Gyptone akustikkhimlinger bidrar til et

Himlinger med Activ ’Air bryter ned 60% av

Dette er et resultat av mer enn 20 år med

godt og sunt inneklima. Produktene er også

skadelig formaldehyd i luften, som stammer

fokus på miljøansvar og bærekraftig livssy-

miljøvennlige med lav miljøbelastning.

fra kilder som datautstyr, tepper, inventar

klus, basert på ”vugge til vugge” prinsippet.

og møbler og maling.
Godt inneklima øker effektiviteten

Gyptone’s EPD – Environmental Product

Ettersom vi tilbringer nesten 90% av tiden

Helt naturlig

Declaration – er derfor blant de aller beste

vår innendørs, er komfortnivå i kontorer og

Alle Gyptone produktene er laget av gips,

på markedet. En EPD er et dokument som

skoler, for eksempel, avgjørende for om vi

som er et helt naturlig materiale. Vi bruker

presenterer transparent og sammenlignbar

føler seg vel og i stand til å arbeide effektivt.

også miljøvennlig resirkulert papir. Materia-

informasjon om et produkts miljøpåvirkning

Det er derfor Gyptone jobber kontinuerlig

lene er nøye utvalgt for å sikre at produktene

gjennom hele livssyklusen.

med å utvikle himlingsløsninger som bidrar

er helt resirkulerbare, og at de ikke avgir

til å skape et godt og sunt inneklima.

skadelige stoffer til miljøet.

Renere luft med Gyptone Activ’ Air

Best i klassen på bærekraft

Gyptone Quattro 70 og andre Gyptone pro-

Gyptone akustikkhimlinger har noen av de

dukter er naturlige produkter, fri for emisjo-

laveste verdiene på markedet for utslipp av

ner. I tillegg kan Gyptone akustikkhimlinger

CO2 og for forbruk av vann og energi.

rense luften og forbedre innemiljøet.

Vil du vite mer? Kontakt oss:
Jim Brun
Tel: 489 98 998
E-post: jim.brun@gyproc.com

Gyproc AS
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Norge

Sturle Stenhjem

Tel. +45 69 35 75 00

Tel: 902 77 317

e-post: gyprocno@gyproc.com

E-post: sturle.stenhjem@gyproc.com

www.gyproc.no

