Gyptone® Xtensiv
Wąskie płyty dźwiękochłonne
do sufitów podwieszanych
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Nowoczesny
sufit dźwiękochłonny
na miarę
XXI wieku
W środowiskach budowlanych na całym świecie
inteligentna konstrukcja i staranne wykonanie
stanowią gwarancję estetyki oraz efektywności
produktu.
Gyptone® z systemem Xtensiv zmienia wizję
w rzeczywistość, dzięki niepowtarzalnej
stylistyce, łatwemu montażowi oraz
zaawansowanym rozwiązaniom akustycznym.
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Gyptone® Xtensiv. Płyty: Gyptone® Quattro 75
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Gyptone® Xtensiv. Płyty: Gyptone® Point 15
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Wyjątkowe
efekty wizualne
Gyptone® bazuje na wieloletniej tradycji, zgodnie
z którą cała nasza oferta wspiera kreatywne pomysły
i możliwości architekta.
Długie, wąskie płyty Gyptone® w systemie Xtensiv mają
wymiary 1800 x 300 mm i 2400 x 300 mm. Zapewniają
wyjątkowe wrażenia estetyczne i zostały specjalnie
zaprojektowane w celu zagwarantowania komfortu
akustycznego w pomieszczeniach.
Ciesz się poczuciem spokoju dzięki wyjątkowej
konstrukcji i wysokiej wydajności systemu Gyptone
Xtensiv. Nasze sufity ograniczają dyskomfort
wywołany hałasem.
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Gyptone® Xtensiv. Płyty: Gyptone® Line 8
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Łatwy montaż
Sprawdzony i przetestowany system Gyptone® Xtensiv
zapewnia montaż bez wysiłku, jakiego można by
się spodziewać po jednym z wiodących na świecie
dostawców systemów sufitów dźwiękochłonnych.

Demontowalny system zapewnia również
nieograniczony dostęp do zakrytych instalacji,
a ponadto świetnie sprawdza się w połączeniu
z nowoczesnymi systemami wentylacji rozproszonej.

Szybki i prosty montaż jest możliwy dzięki
zastosowaniu systemu 4.07.55, który bazuje
na konstrukcji Quick-Lock.

Lekkość
Mające grubość zaledwie 10 mm i wagę 7 kg/m2
płyty Gyptone® Xtensiv są wyjątkowo lekkie, łatwo
je transportować i montować.
Ta nieodłączna lekkość i elastyczność sprawia,
że stanowią idealne rozwiązanie do sal,

audytoriów, holi, korytarzy i innych pomieszczeń
o dużej powierzchni sufitów. Nasz zespół
projektowy pracuje nad zapewnieniem stabilności
i wytrzymałości systemu Gyptone® Xtensiv w różnych
warunkach, aby można go było bezpiecznie
instalować i szybko cieszyć się niepowtarzalnym
wnętrzem.

System z konstrukcją
częściowo ukrytą
Dzięki konstrukcji częściowo ukrytej, połączenia
między poszczególnymi płytami nie są zbyt
widoczne, co sprawia, że osoby mieszkające
i pracujące w pomieszczeniu mają poczucie
przebywania w doskonale wykończonym wnętrzu.
Wystarczy zamontować płytę gipsowo-kartonową
bezpośrednio do systemu rusztowego. To idealne
połączenie dobrego wyglądu i praktyczności.

8

Gyptone® Xtensiv. Płyty: Gyptone® Point 15
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Doskonała akustyka
Często pomijana akustyka jest kluczowym czynnikiem
umożliwiającym stworzenie komfortowych
warunków we wnętrzu. Dlatego od lat inwestujemy
w badania i produkcję tylko najbardziej akustycznie
zaawansowanych sufitowych płyt gipsowo
‑kartonowych, a system Gyptone® Xtensiv jest
wytwarzany w zgodzie z tą tradycją.

Jego dostosowana do potrzeb użytkownika
konstrukcja tworzy przyjemne środowisko, sprawiając,
że osoby przebywające w pomieszczeniu dobrze
słyszą się nawzajem i mogą się porozumiewać
bez podnoszenia głosu. Łącząc zgodność z przepisami
z nowatorskimi walorami wizualnymi, system Gyptone®
Xtensiv zapewnia stałą doskonałość akustyczną.
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Produkty standardowe

przeznaczone do systemu Gyptone® Xtensiv
Specyfikacja
Wymiary

300 x 1800/2400 mm

Grubość

10 mm

Waga

7 kg/m²*

Krawędź

Krawędź E24 (dłuższy bok) i B (krótszy bok)

Kolor

Malowana na biało; NCS 0500

Reakcja na ogień

A2-s1, d0

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

300 x 2400 mm

Gyptone®

Line 8

Gyptone®

300 x 1800 mm

Line 8
Wielkość perforacji: 6 x 95 mm

300 x 2400 mm

Gyptone®

Point 15

Gyptone®

Point 15
Wielkość perforacji: 6,5 mm

300 x 1800 mm
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Sufity Gyptone® są wykonywane z zastosowaniem opatentowanej technologii Activ’Air,
która powoduje rozkład formaldehydu na nieszkodliwe związki nielotne.

300 x 2400 mm

Gyptone®

Quattro 55

Gyptone®

300 x 1800 mm

Quattro 55
Wielkość perforacji: 12 x 12 mm

300 x 2400 mm

Gyptone®

Quattro 75

Gyptone®

300 x 1800 mm

Quattro 75
Wielkość perforacji: 3 x 3 mm

300 x 2400 mm

Gyptone®

Base 33

Gyptone®

300 x 1800 mm

Base 33

Istnieje wiele innych
opcji dostosowania
preferowanej
konstrukcji Xtensiv
do potrzeb
użytkownika.
W celu uzyskania
szczegółowych
informacji skontaktuj
się z nami.
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Gyptone® Xtensiv. Płyty: Gyptone® Point 15
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Czyste powietrze
wewnątrz pomieszczeń
i zrównoważona konstrukcja
Sufity dźwiękochłonne Gyptone®
przyczyniają się do zapewnienia
przyjemnego i zdrowego
powietrza w pomieszczeniach.
Są w pełni ekologiczne,
nie wpływając na środowisko
naturalne.
Czyste powietrze
w pomieszczeniach podnosi
komfort
Ponieważ nawet 90% życia
spędzamy w pomieszczeniach
zamkniętych, poziom komfortu
np. w biurach i instytucjach
edukacyjnych ma kluczowe
znaczenie dla dobrego
samopoczucia i wydajnej
pracy. Dlatego firma Gyptone®
nieustannie pracuje nad rozwojem
rozwiązań sufitowych, które
przyczyniają się do zapewnienia
komfortowego spędzania czasu
w pomieszczeniach.

Czystsze powietrze dzięki
technologii Activ’Air firmy
Gyptone®
System Gyptone® Xtensiv oraz
wszystkie inne wyroby firmy
Gyptone® to produkty naturalne,
które nie emitują szkodliwych
związków do atmosfery.

Najlepsze w swojej klasie
pod względem zrównoważonego
rozwoju
Produkcja sufitów dźwiękochłonnych
Gyptone® charakteryzuje się należącą
do najniższych na rynku emisją
dwutlenku węgla oraz zużyciem
wody i energii.

Ale to nie wszystko. Sufity
dźwiękochłonne Gyptone® mogą
oczyszczać powietrze, poprawiając
warunki w pomieszczeniu.

Jest to wynik trwającego już
od ponad 20 lat systematycznego
koncentrowania się
na odpowiedzialności za środowisko
naturalne. Dowodzi tego deklaracja
środowiskowa produktu (EPD) firmy
Gyptone® – dokument zawierający
przejrzyste i porównywalne
informacje na temat wpływu
produktu na środowisko w całym
okresie jego eksploatacji.

Sufity Activ’Air powodują
rozkład do 80% znajdującego
się w powietrzu szkodliwego
formaldehydu pochodzącego
z różnych źródeł, takich jak
sprzęt komputerowy, wykładziny,
wyposażenie, meble oraz farby.
Całkowicie naturalny materiał
Wszystkie produkty firmy Gyptone®
są wykonane z gipsu, który jest
całkowicie naturalnym materiałem.
Używamy również ekologicznego
papieru makulaturowego.
Materiały zostały starannie dobrane,
aby powstające z nich produkty
w pełni nadawały się do recyklingu
i nie emitowały niebezpiecznych
substancji do środowiska.

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
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