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Scheidingswand

Een extra kamer creëert u eenvoudig zelf met Gyproc wandplaten
Een extra kamer creëren doet u eenvoudig zelf met Gyproc. Door te
werken met Gyproc wandplaten van 12,5 mm dik in combinatie met
de Gyproc staanders en liggers verkrijgt u op een snelle en
gemakkelijke manier een strakke en vooral ook stevige wand. Dankzij
de afgeschuinde langskanten van de wandplaten zijn de naden
gemakkelijk glad af te werken en creëert u de ideale basis voor de
afwerking met verf, behang of tegels.
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Een extra kamer creëren doet u eenvoudig zelf met Gyproc. Door te werken met Gyproc wandplaten van 12,5
mm dik in combinatie met de Gyproc staanders en liggers verkrijgt u op een snelle en gemakkelijke manier
een strakke en vooral ook stevige wand. Dankzij de afgeschuinde langskanten van de wandplaten zijn de
naden gemakkelijk glad af te werken en creëert u de ideale basis voor de afwerking met verf, behang of
tegels. De wand opbouwen gaat snel. U heeft geen last van droogtijden of bijkomende vochtproblemen.
Daarbij worden leidingen in een handomdraai in de spouw weggewerkt. Dus hoeveel stopcontacten of
lampen u ook wilt, alles wordt gemakkelijk opgenomen in de wand.
Belangrijk voordeel is bovendien dat de Gyproc wand een zeer hoge geluidsisolatie heeft: zonder minerale wol in de spouw heeft
de Gyproc wand al een betere geluidsisolatie dan een standaard blokkenwand van dezelfde dikte. Ook op het gebied van
brandveiligheid heeft u een betrouwbare oplossing, want gips is immers onbrandbaar.
Daarom kiest u voor een Gyproc wand. Dan bent u zeker van kwaliteit!
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Contactgegevens
Saint-Gobain Gyproc
Stuartweg 1B
4131 NH Vianen
T: 0347 - 325100
F: 0347 - 325125
E: info@gyproc.nl

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de Gyproc nieuwsbrief en blijf op
de hoogte van het laatste nieuws.
Vul uw e-mailadres in
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