Ściany przetestowane
w ekstremalnych
warunkach…

PŁYTA RIGIPS HABITO™ TO NAJLEPSZA
ALTERNATYWA DLA TECHNOLOGII
MUROWANEJ, PŁYT DREWNOPOCHODNYCH
ORAZ GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH.

Dzięki wysokiej wytrzymałości i nośności,
mniejszej masie i łatwemu montażowi
RIGIPS Habito™ jest doskonałym wyborem
dla tych klientów, którzy szukają nowoczesnych
i wygodnych rozwiązań.
Wysoka wytrzymałość na uderzenia

Świetna izolacja akustyczna

To, że ściany w Twoim domu będą narażone na
uderzenia jest nieuniknione — czy to przez bawiące
się dzieci, przy przesuwaniu mebli, czy też
w trakcie codziennych czynności. Ściany zbudowane
z RIGIPS Habito™ zapewniają doskonałą odporność
na te codzienne przygody, a ich solidność gwarantuje Ci komfort użytkowania.

Zapomnij o hałasach z pokoju obok, czy o głośnych
sąsiadach. Parametry płyty RIGIPS Habito™ wy–
raźnie przewyższają ściany działowe w technologii murowanej i nie zabierają cennej powierzchni
użytkowej.

Mocowanie bez wiercenia

Płytę RIGIPS Habito™ zamontujesz łatwiej i szybciej
niż ściany murowane. Instalacja jest łatwa, błys–
kawiczna i bezpieczna, zgodna z wytycznymi dla
standardowych płyt gipsowo-kartonowych.

Do płyty RIGIPS Habito ™ możesz zamocować
wszystko, bez wiercenia i kołków rozporowych.
Koniec z pyłem i bałaganem!

15 kg na jednym wkręcie do drewna
Przy zastosowaniu zwykłego wkrętu do drewna
Ø 5 mm uzyskasz nośność 15 kg na jeden punkt
mocujący. Półki z książkami, duży telewizor, karnisze,
czy obrazy mogą zawisnąć gdziekolwiek.

rigips.pl/habito

Łatwa instalacja

Habito to idealne rozwiązanie w:

• domach i mieszkaniach,
• lokalach komercyjnych,
• budynkach użyteczności publicznej.

TAK SIĘ HABITUJE!
TO PROSTE.
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Zapotrzebowanie materiałowe*
Materiał

®

Wkręty HardFix 3,8 × 25 mm co 250 mm

szt.

24,00

Kołki rozporowe min. Ø 6 max co 1000 mm

szt.

1,50

Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50, 70, 90 mm

m

1,10

Masa szpachlowa RIGIPS Vario™

kg

0,50

Taśma spoinowa szklana RIGIPS długośc 25 m

kg

2,80

Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light

kg

0,20

Wełna mineralna szklana

m

1,00

2

* Na 1 m2 ściany, pojedyncze płytowanie.

Całkowita masa płyty:
12 kg/m2 (12,5 mm),
37,44 kg przy wymiarach
2600/1200 mm
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