Gyptone® Plank
Wąskie płyty dźwiękochłonne
do sufitów podwieszanych
w korytarzach
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System Gyptone® Plank
Idealne rozwiązanie do korytarzy
i innych pomieszczeń, łączące trwałość
z atrakcyjnym wzornictwem.
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Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15
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Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15

Akustyka
Dobra akustyka – klucz do przyjaznej
przestrzeni
Jak można zdefiniować komfortową przestrzeń?
Jakie elementy sprawiają, że jest przyjemna? Estetyczny
wygląd – to na pewno. Naturalne oświetlenie i skuteczna
kontrola temperatury – to też. Ale przede wszystkim
komfort akustyczny.
Brak komfortu akustycznego często oznacza
zbyt duży hałas. Niechciane dźwięki są uciążliwe
dla użytkowników, utrudniają naukę i pracę, zakłócają
spokój. Z drugiej strony komfort akustyczny,
odpowiednie czasy pogłosu i duża czystość brzmienia
mowy tworzą przyjemne dla wszystkich środowisko.
Ważnym elementem dobrej, zdrowej atmosfery
wewnątrz pomieszczeń jest skuteczna absorpcja
dźwięku. Efekty słabej akustyki są dobrze wyczuwalne
i szczególnie nieprzyjemne. Niekorzystne warunki
akustyczne oraz wysoki poziom hałasu mogą prowadzić
do podwyższenia tętna i ciśnienia krwi, a także
do dyskomfortu, irytacji i gorszego samopoczucia.*

Daj się usłyszeć
Słaba akustyka nie tylko ma szkodliwy wpływ
na zdrowie i nastrój, ale może być również główną
przeszkodą w komunikacji. Niezależnie od tego,
czy budujesz szkołę, placówkę medyczną, biuro,
czy hotel, kluczowe znaczenie ma komunikacja
i czystość brzmienia mowy.
Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych
wykazały, że zrozumiałość mowy w klasach szkolnych
nierzadko wynosi 75% lub mniej. To oznacza, że
co czwarte słowo jest błędnie rozumiane albo wcale
nie jest zrozumiałe.** Wyobraź sobie, jaki ma to wpływ
na zdolność dziecka do koncentracji i uczenia się!

Jaka jest na to rada? Znaczne ograniczenie liczby
źródeł hałasu jest nierealne. Tak samo, przynajmniej
w perspektywie krótkoterminowej, zmniejszenie
ilości materiałów o twardej powierzchni stosowanych
w nowoczesnym budownictwie.
Jest jednak inny sposób. Dzięki wykorzystaniu
wysokiej jakości materiałów dźwiękochłonnych,
takich jak płyty Gyptone® Plank, łatwiej kontrolować
poziom hałasu oraz stworzyć dobre warunki
akustyczne w pomieszczeniach.

Efekt, który zmienia życie
Dzięki produktom z naszej oferty dźwiękochłonnych
płyt gipsowo-kartonowych możemy absorbować
nawet 85% dźwięków trafiających na ich powierzchnię,
tworząc idealną równowagę między absorpcją,
dyfuzją i odbiciem dźwięku. To właśnie dzięki tej
równowadze możemy zapewnić komfort akustyczny
i najlepsze wsparcie dla czystości brzmienia mowy.
Sama redukcja dźwięków nie wystarcza
do zapewnienia komfortu akustycznego wymaganego
obecnie w budownictwie. A zbyt duża redukcja
dźwięków może obniżyć zrozumiałość mowy.
Optymalne środowisko akustyczne osiąga się
nie przez redukcję dźwięku, ale przez kontrolę
akustyczną. Kontrolę, którą można łatwo zapewnić
dzięki zastosowaniu płyt Gyptone® Plank.
Regulowane akustycznie środowisko, w którym część
fal dźwiękowych jest odbijana, podczas gdy inne są
pochłaniane, zapewnia wysoki poziom zrozumiałości
mowy. Oznacza to, że np. uczniowie siedzący
na końcu sali lekcyjnej słyszą nauczyciela tak samo
wyraźnie, jak ci, którzy siedzą z przodu. Oto efekt,
który naprawdę zmienia życie.

Zobacz film!
Jak poprawić akustykę w szkole?
Poznaj rozwiązania RIGIPS i ISOVER
*	SafeWork SA., „Hałas i wibracje w miejscu pracy”, Rząd Australii Południowej.
**	Seep B., Glosemeyer R., Hulce E., Linn M., & Aytar P., „Akustyka klas
szkolnych: Zasób do tworzenia środowisk edukacyjnych o pożądanych
warunkach akustycznych”, Acoustical Society of America, NY 2000.
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Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15

Base

Line 8

Konstrukcja

Point 15

Projektowanie idealnej przestrzeni
Ludzie zawsze kształtują swoje środowisko tak, aby jak najlepiej
służyło ich potrzebom. Ale czy wiesz, że architektura i wzornictwo
mogą sprzyjać dobremu samopoczuciu, poprawie nastroju, a nawet
zwiększać wydajność?*
Aby to osiągnąć, potrzebujemy holistycznego spojrzenia na sposób
projektowania budynków. Zacząć trzeba od środowiska, w którym
pacjenci, uczniowie, studenci i współpracownicy spędzają czas.

Quattro 55

Funkcjonalność i estetyka
Bogata oferta płyt Gyptone® idealnie nadaje się do zastosowania
w różnych pomieszczeniach. Dzięki połączeniu doskonałości
funkcjonalnej z estetyką nasze produkty umożliwiają tworzenie
przestrzeni, które zachęcają i wspierają korzystających z nich ludzi.
Dzięki produktom Gyptone® możesz uzyskać spektakularny wygląd
sufitu, stosując jednocześnie trwały materiał o dobrych właściwościach
akustycznych.

*	Ampt A., Harris P., Maxwel M., „Wpływ konstrukcji obiektów szpitalnych na zdrowienie
i dobre samopoczucie pacjentów oraz dobre samopoczucie personelu. Przegląd literatury”,
Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Równości, Uniwersytet Nowej Południowej Walii,
Sydney 2008.

Quattro 75

Płyty Gyptone® do systemu Plank są oferowane
w pięciu standardowych wzorach o dwóch
długościach – 1800/2400 mm.
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Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Quattro 55

NOWOŚĆ:
Obciążenie
punktowe
do 1 kg
System Gyptone® Plank charakteryzuje się
wyjątkowo wysokim parametrem obciążenia
punktowego – do 1 kg.
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Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15

Jakość powietrza
w pomieszczeniu
Czyste powietrze
Zanieczyszczenie powietrza to fakt. Szkodliwe
pyły występują niemal na każdym kroku
– szczególnie w pomieszczeniach. Niepokój
budzi głównie zanieczyszczenie powietrza
na obszarach miejskich o wysokiej gęstości
zaludnienia, gdzie panuje duży ruch, a poziom
emisji CO2 jest uważany za niebezpieczny.
Ale również w pomieszczeniach występuje
niebezpieczeństwo, któremu trzeba stawić czoła.
Materiały budowlane, meble, wykładziny, sprzęt
elektroniczny i odzież – wszystko to emituje
lotne związki organiczne, takie jak formaldehyd.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
formaldehyd wpływa na nasze zdrowie.
Jego stężenie może powodować nudności,
bóle głowy i inne nieprzyjemne objawy.
Płyty sufitowe Gyptone® są wykonywane
z zastosowaniem opatentowanej technologii
Activ’Air, która powoduje rozkład formaldehydu
na nieszkodliwe związki nielotne. Skuteczność
technologii Activ’Air została przetestowana
przez akredytowane laboratorium Eurofins,
przy czym dowiedziono, że sprzyja ona dobremu
zdrowiu i samopoczuciu.

Wykazano, że jej wpływ jest odczuwalny przez
ponad 50 lat. Przez tak długi czas przyczynia
się do istnienia bezpiecznego, przyjaznego
i zdrowego środowiska dla kolejnych generacji
użytkowników.

Przetestowane i zatwierdzone
Wszystkie produkty Gyptone® są poddawane
testom i uzyskują potwierdzenie najwyższej
klasy, np. duńskie oznakowanie Danish Indoor
Climate Labelling, fińską klasyfikację M1, certyfikat
francuskiego urzędu ds. zdrowia i ochrony
środowiska.
Podczas produkcji naszych sufitów
dźwiękochłonnych poziom emisji CO2, zużycia
energii i wody ma 1 m2 należy do najniższych
na rynku.
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System rusztowy: Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Quattro 55
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Zrównoważony
rozwój
Zrównoważone podejście
dla zapewnienia lepszej akustyki
Doskonała akustyka sprawia, że pomieszczenie
ożywa. Wyzwaniem jest osiągnięcie takiego efektu
przy jak najniższym oddziaływaniu na środowisko.
Dlatego przyjęliśmy zrównoważone podejście,
które kształtuje każdy nasz produkt. Nasze zasady są
widoczne na wszystkich etapach cyklu życia produktu,
od pozyskiwania i produkcji surowców aż po recykling.
Ściśle monitorujemy wpływ naszych produktów
na środowisko, stosując ogólnie przyjęte techniki analizy
cyklu życia (LCA) w celu zapewnienia istotnych danych
niezbędnych do porównań dla architektów, wykonawców
i użytkowników końcowych.
Kolejnym obszarem, na którym się skupiamy, jest
stosowanie surowców przyjaznych dla środowiska.
Wszystkie produkty Gyptone® nadają się w 100%
do recyklingu.

Również nasze opakowania można poddać recyklingowi
lub ponownie wykorzystać. Przy tym nieustannie
dążymy do ograniczania zużycia energii, surowców
i opakowań, dzięki czemu sufity dźwiękochłonne
Gyptone® są jednym z rozwiązań mających niewielki
wpływ na środowisko.
Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój przynosi
efekty nawet po ich zamontowaniu. Wszystkie produkty
można wielokrotnie malować, nie powodując obniżenia
parametrów akustycznych.
Produkty Gyptone® pomagają również w uzyskaniu
wysokich ocen w międzynarodowych systemach
budowlanych, takich jak LEED, BREEAM i DGNB.
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Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15

Montaż i konserwacja
Prosty dostęp do instalacji
technicznych
Dużą wagę przywiązujemy też do
zapewnienia możliwości konserwacji
podstawowej instalacji budynku. Płyty
Gyptone® Plank są demontowalne,
zapewniając prosty dostęp do instalacji
wentylacyjnych i elektrycznych.

Łatwe malowanie
Płyty Gyptone® Plank można malować farbami
zarówno w celu zmiany koloru, jak i renowacji.
Niezależnie od tego, na jaki zdecydujesz się
wystrój, masz pewność, że pozostanie
on bez wpływu na właściwości akustyczne
i ochronę przeciwpożarową.

Wszystkie płyty Gyptone® do systemu Plank mają krawędź E24 na dłuższym boku
oraz krawędź B na boku krótszym.
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Solidność, trwałość
i bezpieczeństwo
pożarowe
Wytrzymały i bezpieczny produkt
Płyty Gyptone® Plank są trwałe i bardzo odporne na upływ czasu.
W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się
ani nie odbarwiają przez wiele lat. Mają doskonałe własności
w zakresie reakcji na ogień – są niepalne. Dają się łatwo i wygodnie
montować, umożliwiają ukrycie wszelkich instalacji technicznych
w przestrzeni nad sufitem oraz umożliwiają bezproblemowy
dostęp do nich. Płyty Gyptone® można z łatwością czyścić
odkurzaczem lub wilgotną szmatką.
Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15
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Parametry produktu
Specyfikacja
Wymiary

300 x 1800/2400 mm

Grubość

10 mm

Waga

7 kg/m²*
Krawędź E24 (dłuższy bok)

Krawędź

i B (krótszy bok)

Kolor

Malowana na biało; NCS 0500

Reakcja na ogień

A2-s1, d0

System Gyptone® Plank nadaje się
szczególnie do montażu sufitów
w korytarzach.
Perforacja, w połączeniu ze znajdującą się
pod spodem warstwą dźwiękochłonną,
zapewnia dobrą akustykę
w pomieszczeniach.

* Waga płyty Gyptone® Base wynosi jedynie 8 kg/m2.

Montaż
Krawędź E24

(wzdłuż dłuższego boku)

Krawędź B (wzdłuż krótszego boku)

Płyty Gyptone® Plank należy montować
w systemie Quick-Lock stworzonym
specjalnie z myślą o korytarzach.

Modele
Oferta płyt Gyptone® przeznaczonych do systemu Plank obejmuje dostępne w dwóch
długościach płyty gładkie, z perforacją szczelinową, kwadratową lub okrągłą.
Base

Płyta gładka

Quattro

Wielkość perforacji: 12 x 12 mm

Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15

Line

Wielkość perforacji: 6 x 95 mm

Point

Wielkość perforacji: Ø 6,5 mm

Quattro

Wielkość perforacji: 3 x 3 mm

Pełny przegląd płyt
Gyptone® przeznaczonych
do systemu Plank
zamieszczamy na następnej
stronie.
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Produkty standardowe

Sufity Gyptone® są wykonywane z zastosowaniem opatentowanej technologii Activ’Air,
która powoduje rozkład formaldehydu na nieszkodliwe związki nielotne.

Gyptone® do systemu Plank

300 x 2400 mm

Gyptone®

Line 8

Gyptone®

Quattro 55

300 x 1800 mm

Gyptone®

Line 8

300 x 1800 mm

Quattro 55

300 x 2400 mm

Gyptone®

Point 15

Gyptone®

300 x 2400 mm

Gyptone®

300 x 2400 mm

Gyptone®

Quattro 75

300 x 1800 mm

Gyptone®

Point 15

300 x 1800 mm

Quattro 75

300 x 2400 mm

Gyptone®

Base 33

Gyptone®

Base 33

300 x 1800 mm

Istnieje wiele innych możliwości
dostosowania preferowanej
konstrukcji Plank do potrzeb
użytkownika.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji,
prosimy o kontakt z nami.
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Gyptone® Plank. Płyty: Gyptone® Point 15
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Sufity Gyptone® Plank
nadają się w 100%
do recyklingu

Rozwiązania akustyczne Gyptone®
mogą być stosowane w niemal każdym
pomieszczeniu, w którym wymagana
jest doskonała akustyka. Nasze systemy
gwarantują dobrą jakość powietrza
w pomieszczeniach i wytrzymałe
powierzchnie o bardzo długim okresie
eksploatacji.

Płyty Gyptone® są oferowane
w następujących wersjach:
·
·
·
·
·

Gyptone®
Gyptone® BIG
Gyptone® BIG Curve
Gyptone® Xtensiv
Gyptone® Plank

Więcej informacji na stronie:
www.rigips.pl

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl

