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Gyptone Quattro 70
Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar
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Rena, lätta ytor med
behagligt ljud
Skapa estetiska omgivningar med en be-

att du kan skapa estetiska omgivningar

Och om du arbetar med projekt med hårda

haglig ljudmiljö.

med behaglig akustik.

krav på akustik – t.ex. för skolor eller för-

Med den nya serien Gyptone Quattro 70

skolor – kan din Gyproc-försäljningskonsult

kan du designa rum med lätta, jämna och

Gyptone Quattro 70 är en idealisk lösning

hjälpa dig med råd och idéer om hur du

inbjudande ytor utan att kompromissa med

för väggar och undertak i skolor, kontor

kan använda Gyptone-gipstak för att skapa

akustiska krav.

och företag, samt för hotell, restauranger,

inbjudande och trevliga rum som uppfyller

offentliga byggnader och många andra

marknadens alla krav.

Gyptone Quattro 70 har fina perforeringar

miljöer – kort sagt, alla miljöer där estetisk

som bara mäter 3 × 3 mm. Med de måtten

utformning måste kombineras med god

går de knappt att se och ger undertak med

akustik, och där slutmålet är en hållbar

ett prydligt och klart utseende. Samtidigt

lösning som är lätt att rengöra med lång

ger perforeringarna så bra ljud

livslängd och därigenom ett attraktivt
totalpris.

Gyptone Quattro 70 är det perfekta valet för alla rum
där du vill skapa ett attraktivt och ljust intryck med god
ljudabsorbering.
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En värld av inspirerande
designmöjligheter
Gyptone Quattro 70-serien ger en ny

På samma sätt kan du formge rum där

dimension. Nu kan du skapa design med ett

produkter från den eleganta Quattro 70-se-

ännu renare och lättare intryck.

rien är monterade på både väggar och tak,
eftersom Gyptone BIG även kan användas

Kombinera vägg- och takpaneler som du

som väggabsorberare.

vill
Med Gyptone Quattro 70-serien kan du

Kort sagt kan du få det som du vill!

kombinera Gyptone BIG – fasta akustikinnertak som ger rena, obrutna takytor – med

Service och konsulttjänster med hög

Gyptones demonteringsbara systeminner-

kvalitet

tak som ger full åtkomst till alla underlig-

Tveka inte att kontakta oss för konsulttjän-

gande installationer.

ster tidigt i processen. Med lokala konsulter
som backas av en global supportorganisa-

Den omfattande Gyptone-serien ger

Gyptone Tiles är fullt demonteringsbara

tion hjälper vi dig realisera och förverkliga

arkitekter nästan obegränsade möjlighe-

takskivor som finns tillgängliga med både

dina visioner. Se baksidan av broschyren för

ter att omvandla kreativa idéer till ljusa,

synliga och dolda bärverkssystem. Du kan

kontaktinformation.

inbjudande rum med höga estetiska värden

också välja Gyptone Plank: en serie spe-

och god akustik – rum där det är behagligt

cialtakpaneler som är avsedda främst för

att arbeta, koppla av och vistas. Rum som

entréer och korridorer.

avspeglar livet.

Gyptone Quattro 70-serien kan monteras på både väggar och tak. Det innebär att du kan skapa ett enhetligt
intryck med utmärkt akustik.

Gyptone Quattro 70 är en robust och slitstark lösning
som hjälper till att ge en lång livslängd.
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Praktisk design och
ekonomisk lösning
Alla produkter i Gyptone Quattro 70-serien

Allt som allt betyder det att Gyptones

Alla Gyptone-systeminnertak är fullt

är enkla att installera och underhålla. De är

gipsinnertak är avsevärt billigare att

demonteringsbara och ger obegränsad åt-

gjorda för att hålla och står emot påverk-

underhålla än andra taksystem. Och med

komst till alla underliggande installationer.

ningarna från en aktiv miljö.

en livslängd på över 50 år innebär det en

I fasta Gyptone BIG-undertak går det att nå

extremt ekonomisk lösning. Gyptone är

installationer enkelt genom nästan osynli-

testat i verkligheten

ga åtkomstpaneler som ger mycket bättre

Överlägsen hållbarhet och enkelt underhåll
innebär ekonomiska lösningar

åtkomst än andra motsvarande undertak.

Gyptones akustikinnertak är hållbara och

Praktisk design med enkel integrering av

slitstarka. De tål enkelt daglig användning,

installationer

Måla gång på gång utan att förlora akusti-

även i ”hårda” miljöer som skolor och

Gyptones undertak är beprövade, komplet-

ska egenskaper

korridorer. Därför är Gyptone den idealiska

ta och flexibla system som är utvecklade för

Alla Gyptone-undertak kan målas uppre-

innertakslösningen för miljöer där man

att säkerställa enkla och säkra installatio-

pade gånger utan att förlora sina akustiska

främst måste ta hänsyn till god akustik och

ner, tillsammans med smidig integrering av

egenskaper – till skillnad från många andra

en lång livslängd.

belysning, ventilation och sprinklersystem.

typer av akustikinnertak. Du kan måla dem

Det är också snabbt och enkelt att skära till

om och om igen. Det ger en lång livslängd

och anpassa enskilda paneler med en kniv.

och låga driftskostnader. Samtidigt betyder

Dessutom är Gyptones akustikinnertak enkla att underhålla. De kan rengöras med en

det att du alltid kan välja exakt vilken färg

fuktig duk och ett vanligt milt rengörings-

Skivorna är starka och kan bära armaturer

medel – svårare än så är det inte.

och andra installationer som väger upp till
3 kg. Skivorna med Edge D2 för dolda bärverkssystem kan bära vikter på upp till 1 kg.

du vill för dina väggar och undertak.
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BIG-paneler, -skivor och
-plankor – för alla ändamål
Gyptone har ett brett utbud av olika ut-

Målning och fyllning

Beställ prover

formningar och storlekar och panelerna är

Gyptone Tiles- och Plank-produkter levere-

Vi skickar dig gärna prover på en eller flera

lätta att anpassa till alla konstruktionspro-

ras målade med vit färg (NCS 0500) med

av våra produkter.

jekt. Alla produkter i Quattro 70-serien har

glansvärde 5–9, cf ISO 2813.

kvadratiska perforeringar med måtten 3 × 3

Se baksidan av broschyren för kontaktinfor-

mm, med ett avstånd från mitt till mitt (cc)

Gyptone BIG-paneler levereras omålade

på 8,33 mm.

med fyra avfasade kanter. Kanterna ger ett
förbättrat underlag för att fylla i och putsa

Akustikegenskaper

av skarvarna. Slutresultatet blir en jämn och

De exakta akustikegenskaperna för de en-

snygg takyta utan synliga skarvar. Använd

skilda produkterna finns i våra produktda-

en roller med korta borst för efterföljande

tablad. Du kan få databladen från närmaste

målning. Spraymåla inte perforerade pane-

återförsäljare eller hämta dem (på engel-

ler, eftersom det försämrar de ljudabsorbe-

ska) på gyptone.com

rande egenskaperna.

Brand
A2-s1, d0.

mation.

Demonteringsbara undertak
Gyptone Quattro 70
– paneler
Panelstorlek: 600 × 600 mm.
Paneltjocklek: 10 mm (kanter A+E),
12,5 mm (kant D2).
Perforerat område: 11 %.
Vikt: 8 kg/m2.

Gyptone Quattro 75
– plankor
Demonteringsbara undertak särskilt
utformade för korridorer och gångar.
Panelstorlek: 300 × 1 800/2 400 mm.
Paneltjocklek: 12,5 mm.
Perforerat område: 10,5 %.
Vikt: 8 kg/m2.

Fasta undertak
Gyptone Quattro 71
– BIG-skivor
Panelstorlek: 1 200 × 2 400 mm.
Paneltjocklek: 12,5 mm.
Perforerat område: 9 %.
Vikt: 8 kg/m2.

Gyptone Quattro 71
– åtkomstpanel
Åtkomstpanel inkl. ram:
600 × 600 mm.
Öppningsmått: 510 × 510 mm.
Vikt: Ram: 0,9 kg, lucka 3,6 kg.
Perforerat område: 10,5 %.
Paneltjocklek: 12,5 mm.

Gyptone Quattro 70 innebär renare luft och behaglig
akustik. Komfortnivån ger bättre arbetstrivsel och
effektivitet på kontor.
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Hälsosamt inomhusklimat
och hållbar konstruktion
Gyptones akustikinnertak bidrar till ett

Gyptones akustikinnertak kan faktiskt rena

Det är resultatet av över 20 års fokus på

behagligt och hälsosamt inomhusklimat.

luften och förbättra inomhusmiljön.

miljöansvar och en hållbar livscykel, baserat

Produkterna är också miljövänliga med låg

Activ’ Air-innertaken bryter ned 60 % av

på "vagga till vagga"-principen.

miljöpåverkan.

den skadliga formaldehyden i luften, som

Bra inomhusklimat förbättrar effektivite-

kommer från källor som datorutrustning,

Gyptones miljödeklaration (EPD) är därför

mattor, armaturer, inredning och målarfärg.

en av de allra bästa på marknaden. En

ten

miljödeklaration är ett dokument som ger

Eftersom vi tillbringar upp till 90 % av våra

Helt naturligt material

transparent och jämförbar information om

liv inomhus är komfortnivån i t.ex. kontor

Alla Gyptones produkter är tillverkade av

en produkts miljöpåverkan genom hela

och skolor nödvändig för att vi ska känna

gips, vilket är ett helt naturligt material. Vi

dess livscykel.

oss bekväma och kunna arbeta effektivt.

använder också miljövänligt returpapper.

Därför arbetar Gyptone fortlöpande med

Dessa material har noggrant valts för att

att utveckla innertakslösningar som bidrar

säkerställa att produkterna är helt återvin-

till att skapa ett inomhusklimat som är

ningsbara och att de inte avger skadliga

bekvämt att vistas i och fritt från skadliga

ämnen i miljön.

ämnen.
Högsta betyg för hållbarhet
Renare luft med Gyptone Activ’Air

Gyptones akustikinnertak har några av

Gyptone Quattro 70 och andra Gypto-

marknadens lägsta värden på marknaden

ne-produkter är naturliga produkter som

för koldioxidutsläpp samt för förbrukning

är fria från utsläpp. Och det är inte allt.

av vatten och energi.

Box 153, 746 24 Bålsta
www.gyproc.se
Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice
e-post: order.gyprocse@saint-gobain.com
Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support

Gyptone Akustikundertak
Gyptone akustikundertak används i byggnader avsedda för alla typer av ändamål,
inklusive skolor och lärosäten, olika institutioner, kontor, hotell och affärslokaler.

e-post: teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com

Våra produkter används i regel i projekt

mars 2016. 0,5M. ©Gyproc. Trydells tryckeri, Laholm.

livslängd, bra inomhusklimat och optimal

med höga krav på estetik, akustik, lång
totalekonomi.
Gyptone akustikundertak tillverkas och
marknadsförs av Gyproc A/S i Danmark.
Gyproc A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl samt forbeholder sig ret til sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc

