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Tel: 0347-325 100
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GyptoNe voor zuivere lucht, 
zowel biNNeN alS buiteN
GyptoNe akoeStiSche deSiGN plafoNdS eN waNdeN

verNieuwd aSSortiMeNt



Bij Gyproc beseffen we dat mensen in hun leven niet op zoek 
zijn naar huizen, scholen, kantoren en ziekenhuizen, maar lekker 
willen wonen, leren, werken en gezond willen blijven. Wensen 
die ook eisen stellen aan de inrichting van de binnenruimte. 

Werken aan de verbetering van binnenruimtes, is werken aan 
de kwaliteit van leven. Die uitdagingen pakken wij graag op. 
Om Nederland te voorzien van gezonde, veilige, duurzame en 
innovatieve binnenruimtes. Al meer dan 60 jaar leveren we 
topkwaliteit met respect voor mens en milieu. 

Hiervoor blijven we ons assortiment verder ontwikkelen en  
verbeteren. Het assortiment Gyptone akoestische design plafonds 
en wanden is vernieuwd. De duurzaam geproduceerde Gyptone 
plafonds en wanden zijn nu dunner (kantvorm A en E15) en voor-
zien van ACTIV air. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen en verbete-
ringen van het binnenklimaat. Uiteraard blijven de prestaties op 
hetzelfde hoge niveau.  

Saint-Gobain Gyproc is wereldwijd de markt-
leider op het gebied van gipsproducten en 
systemen voor de binnenafbouw. we maken 
onderdeel uit van Saint-Gobain, de grootste 
producent van bouwmaterialen ter wereld. 

Wij bieden architecten, aannemers, montagebedrijven en de 
handel een totaaloplossing. Zo voorzien wij in zowel wand- 
systemen, plafond- en vloeroplossingen als oplossingen voor 
het brandwerend bekleden van staalconstructies. Daarnaast 
hebben we een uitgebreid assortiment Gyproc stukadoorsgipsen. 

www.gyproc.nl

GyptoNe voor zuivere lucht, 
zowel biNNeN alS buiteN
GyptoNe akoeStiSche deSiGN plafoNdS eN waNdeN

AKOESTIEK
In huizen, scholen, kantoren en ziekenhuizen wil je 

geen last hebben van galm. Voor een prettige woon- 

en werkomgeving moet de akoestiek dan ook goed 

zijn. Gyptone akoestische design plafonds en wanden 

zorgen voor een uitstekende verstaanbaarheid. 



Meer iMpact op het biNNeNkliMaat
MiNder iMpact op het Milieu

ACTIV air zorgt ervoor dat de binnenlucht van schadelijke
stoffen wordt gezuiverd. Dit leidt tot verbetering van het
binnenklimaat en verhoogt het wooncomfort. De concentratie 
zal verbeteren en het vermindert irritaties aan o.a. ogen en luchtwegen. 

Deze innovatie is nu ook toegevoegd aan Gyptone tegels
(kantvorm A en E15) en het BIG Gyptone assortiment. Dankzij 
het toegevoegde ACTIV air, wordt de meest voorkomende 
vluchtige organische stof in de binnenlucht, formaldehyde, 
actief opgenomen en blijvend geneutraliseerd. 

De werking van ACTIV air is wetenschappelijk bewezen. De tests 
zijn onder andere uitgevoerd in het onafhankelijke Eurofins
laboratorium.  
 
De proeven wezen uit dat ACTIV air, bij continue afgifte van
formaldehyde aan de ruimte, circa 70% van de stof absorbeert. 
De technologie behoudt haar werking na schilderen of behangen 
met de meest gangbare afwerkingsmaterialen. Uit simulaties 
blijkt verder dat ACTIV air zijn luchtzuiverende werking 
gedurende minimaal vijftig jaar behoudt.



MiNder afval
Meer recycliNG

MiNder Gewicht
Meer M2

De montage van plafonds is arbeidsintensief. Een deel van het 
Gyptone assortiment (kantvorm A en E15) is nu dunner; 10 mm 
in plaats van 12,5 mm. Deze platen zijn hierdoor lichter in ge-
wicht en sneller te verwerken. Dat scheelt tijd. Ook zorgt dit 
voor ruimtebesparing in de opslag en tijdens het transport.

rekeNvoorbeeld:
Voor een ruimte van 3,60 x 6,00 meter zijn 60 Gyptone

tegels nodig. Voorheen waren dit 10 pakken Gyptone 

tegels - nú nog slechts 8 pakken. Dit betekent:

• Korter transport op de bouwplaats

• Minder afval op te ruimen en te verwijderen

De nieuwe generatie Gyptone platen zijn op een zeer duurzame 
manier geproduceerd en dus goed voor ons milieu. Een groot 
gedeelte van het energieverbruik wordt tijdens het productie-
proces gebruikt voor warmteproductie. Door vernieuwde, effec-
tievere warmtewisselaars te gebruiken is ook het energieverbruik 
verlaagd. Daarnaast is het waterverbruik sterk verminderd door 
het aanleggen van een nieuw recirculatiesysteem. 

We maken zoveel mogelijk gebruik van recyclebare materialen. 
Voor de verpakking van de Gyptone platen wordt bijvoorbeeld 
gerecycled papier en karton gebruikt. Door dit vernieuwde productie- 
proces is er minder CO

2
 uitstoot en besparen we water en energie.

duurzaaM
Duurzaam leven is niet alleen spaarzaam omgaan

met energie en het zoveel mogelijk hergebruiken van 

materialen, maar ook het streven naar een betere 

kwaliteit van ons dagelijks leven. Gips is een uitermate 

milieuvriendelijk en duurzaam bouwmateriaal voor 

binnenruimte en buitenwereld. Er zitten geen stoffen 

in die schadelijk zijn voor de gezondheid. 



GyptoNe akoeStiSche deSiGN 
plafoNdS eN waNdeN

biG GyptoNe

BIG Gyptone zijn grote platen, waarmee u op eenvoudige 

wijze naadloze akoestische design plafonds kunt creëren. 

Aan de rugzijde zijn de platen voorzien van een wit 

akoestisch vezeldoek. Dit zorgt voor een hogere geluids-

absorptie. BIG Gyptone platen hebben unieke patronen

van perfect gestanste lijnvormige, zeshoekige of vierkante 

perforaties. Hiermee geeft u verrassende effecten aan een 

ruimte. U kunt de platen zowel in rechte als in gebogen 

vorm toepassen en afwerken in alle kleuren. 

•  Hoge geluidsabsorptie

•  Strak design dankzij perforaties

• ACTIV air

•  4-zijdig afgeschuinde langskant (AK) voor naadloze 

voegafwerking

GyptoNe teGelS

De verschillende scherp gestanste perforatiepatronen in 

de Gyptone tegels zorgen voor een hoge geluidsabsorptie 

en geven u, samen met de verschillende kantvormen, alle 

vrijheid in vormgeving. U kunt de geperforeerde Gyptone 

plafonds combineren met de gesloten Base uitvoering of 

met naadloze Gyproc plafonds. Dit levert in ruimtes waar 

design en goede communicatie van belang zijn een 

optimaal resultaat op, zowel esthetisch als akoestisch.

•  Hoge geluidsabsorptie

•  Strak design dankzij perforaties

•  Glad en vlak

•  Mooie glansgraad door hoogwaardige afwerking 

met witte acrylverf

GyptoNe paNeleN

Met Gyptone panelen koppelt u design aan 

duurzaamheid en functionaliteit. De scherp gestanste 

vierkante, ronde of lijnvormige perforaties zorgen voor 

hoge geluidsabsorptie. Door de patronen te combineren 

met de gesloten Base uitvoering of met naadloze Gyproc 

plafonds heeft u nog meer ontwerpvrijheid. De tot 2400 

mm lange panelen zijn ideaal in ruimtes waarbij ze in

één keer, mooi strak in lijn, de gehele breedte moeten 

overspannen.

•  Hoge geluidsabsorptie

•  Strak design dankzij perforaties

•  Ook geschikt voor grote ruimtes i.c.m. bandrasters

•  Mooie glansgraad door hoogwaardige afwerking met 

witte acrylverf

BEnIEuwd nAAr hET TOTAAlASSOrTImEnT
GyprOc plAfOnd- En vlOErSySTEmEn?
Kijk op www.gyproc.nl voor de nieuwe Gyproc

Plafond- en vloerselector. Deze selector helpt u

snel en gemakkelijk het juiste systeem te vinden!



GyptoNe teGelS

patroon kantvorm afm. in mm dikte in mm

Sixto A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

Quattro 20 A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

Quattro 22 A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

Quattro 50 A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

Point 11 A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

A 600 x 1200 12,5

Point 12 A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

Line 4 A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

A 600 x 1200 12,5

Base 31 A 600 x 600 10*

E-15 600 x 600 10*

D1 600 x 600 12,5

A 600 x 1200 12,5

GyptoNe paNeleN

patroon kantvorm afm. in mm dikte in mm

Quattro 55 E-15 / A 294 x 1720 12,5

294 x 1800 12,5

294 x 2100 12,5

294 x 2400 12,5

Point 15 E-15 / A 294 x 1720 12,5

294 x 1800 12,5

294 x 2100 12,5

294 x 2400 12,5

Line 8 E-15 / A 294 x 1720 12,5

294 x 1800 12,5

294 x 2100 12,5

294 x 2400 12,5

Base 33 E-15 / A 294 x 1720 12,5

294 x 1800 12,5

294 x 2100 12,5

294 x 2400 12,5

biG GyptoNe

patroon kantvorm afm. in mm dikte in mm

Sixto 63 4xAK 1200 x 2400 12,5

Sixto 65 4xAK 900 x 2700 12,5

Quattro 41 4xAK 1200 x 2400 12,5

Quattro 42 4xAK 1200 x 2400 12,5

Quattro 43 4xAK 900 x 2700 12,5

Quattro 46 4xAK 1200 x 2400 12,5

Quattro 47 4xAK 1200 x 2400 12,5

Line 5 4xAK 900 x 2700 12,5

Line 6 4xAK 1200 x 2400 12,5

Base 31 4xAK 1200 x 2400 12,5

Base 35 4xAK 900 x 2700 12,5Nu met 
ACTIV air

het verNieuwde GyptoNe akoeStiSche SySteMeN aSSortiMeNt per 1 oktober 2012. 
In het overzicht ziet u welke Gyptone akoestische systemen van dikte zijn veranderd en voorzien zijn van ACTIV air. 

*Dikte 12,5 mm is beperkt leverbaar tot en met 31 december 2012.

GyptoNe paNeleNGyptoNe teGelS

biG GyptoNe

Gyptone Line 8

Gyptone Point 15

Gyptone Quattro 55

Gyptone Base 33Gyptone Point 12Gyptone Point 11 Gyptone Line 4 Gyptone Base 31

Gyptone Sixto Gyptone Quattro 20 Gyptone Quattro 22 Gyptone Quattro 50

BIG Gyptone Base 31

BIG Gyptone Base 35

BIG Gyptone Quattro 46BIG Gyptone Quattro 42

BIG Gyptone Quattro 43

BIG Gyptone Line 6BIG Gyptone Quattro 47

BIG Gyptone Line 5

BIG Gyptone Quattro 41BIG Gyptone Sixto 63

BIG Gyptone Sixto 65

helpdeSk
Akoestische absorptiewaardes kunt u opvragen bij onze helpdesk. Ook indien u specifieke vragen heeft over een bepaald Gyproc systeem, 
kunt u contact opnemen met de Gyproc helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.


