Gyptone himlinger
2.3.5 Akustikkvegg, Friseløsninger,
Inspeksjonsluke og IN

Reflecting everyday life

Gyproc Akustikkvegg

Akustikkvegger
Behagelige lydforhold er en vesentlig del
av et godt innemiljø. Både lydisoleringen
og romakustikken er avgjørende for et
lydnivå der støy fjernes eller absorberes og
ønsket lyd oppfattes.
Nettopp disse forholdene fokuseres det
mer og mer på – både blant byggherrer og
byggebransjens aktører forøvrig, men
også i regelverket, hvor skjerpende krav
setter fart i utviklingen av nykomponerte
løsninger.
Kjernen i Gyproc Akustikkvegg er veggsystemet Gyproc XR. Systemet kjennetegnes av en enkel oppbygning og en slank
konstruksjon som gir optimal lydisolering.
Kles systemet med perforerte Gyptone
plater – med pålimt akustikkfilt på baksiden – oppnår man dessuten en markant
lydabsorpsjon.
Fakta om Akustikkveggen:
• Slank, brannsikker konstruksjon
• Optimal lydisolering og bygningsakustikk
• Testet og dokumentert
• Nye muligheter for integrert himlingsog veggdesign
• Kan males og etterbehandles uten at

Gyptone Friseløsninger

Vi har samlet friseløsninger i Gyptone standard detaljer.
En Gyptone standard detalj er vårt forslag
til løsning av veggtilslutninger, friseoppbygning, nivåsprang m.v., som forekommer
ved bruk av Gyptone Systemhimlinger.
Vårt mål er at våre kunder ved valg av en
Gyptone standard detalj er sikret en enkel
og økonomisk løsning, hvor alle materialer
er standardprodukter.
Gyptone standard detaljer vil oppdateres
når det foreligger vesentlige endringer eller
tillegg.
På www.gyptone.no/design/løsninger/friser
har vi valgt å samle alle detaljer i en PDF-fil
som enkelt kan printes ut.



Fullt ut integrert i himlingens design
I Gyptones omfattende sortiment av BIG
himlingsplater finnes også en spesialutviklet inspeksjonsluke. Gyptone BIG
Inspeksjonsluke har to hovedfunksjoner:

Gyptone Akustikkvegg, Friseløsninger, Inspeksjonsluke og IN

Gyptone Inspeksjonsluke
Levering:
Gyptone BIG Inspeksjonsluke leveres som
et samlet sett med stålramme og tape.

1. Den er fullt ut integrert i himlingens
design.
2. Den leveres ferdig til montering, sparkling og maling. Uten bruk av skruer.
Gyptone BIG Inspeksjonsluke leveres i alle
BIG mønstre samt Gyptone Base.
Produktfakta
Dimensjoner:
350 x 350 mm
Base også i 500 x 500 mm
Overﬂate:
Sparkles og males som øvrige
BIG produkter.
Brann:
A2-s1, d0.
Mønstre:
Samtlige Gyptone BIG mønstre
(Kan ikke anvendes til Rigitone BIG).
Konstruksjonshøyde
Avstand mellom bakenforliggende
konstruksjon og underkant gipsplate
= 200 mm.

Gyptone IN
Lys, ventilasjon og akustikk er tre viktige
elementer i et sunt inneklima. Disse tre
elementene krever spesielle løsninger.
Et puslespill av rør, kanaler, el-installasjoner og himlingssystemer skal ende ut i ﬂott
design, som også er en opplevelse for øyet.
Med spesialitet i design har BPB Gyproc,
Fagerhult belysning og Swegon utviklet IN.

IN er løsningen for en ﬂott og effektiv
himling i et tidløst, rolig og enkelt design.
IN er den økonomiske fornuftige løsning
når lys og frisk luft skal inngå i himlingen,
enkel å installere og enkel å vedlikeholde.
Produktinformasjon på IN Gyptone,
IN Visible light og IN Line ventilasjon
kan du finne på www.gyptone.no

IN er himlingen med lys og ventilasjon.



www.gyptone.no
Gyptone.no er ikke kun en hjemmeside. Her
finner du alle Gyptone-produkter “live” – se
www. gyptone.no – velg 3D produktgalleri
og du kommer til et 3D univers, hvor alle våre
produkter kan snus, vris og kobles med de
forskjellige systemene og vises, akkurat som det
resultatet du gjerne vil ha i prosjektet ditt.
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