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Stootvaste wand

Creëer een extra sterke en stootvaste wand met Rigidur
gipsvezelplaten
Voor sommige klussen in huis heeft u een handzame plaat nodig, die
extra sterk en stootvast is. De Rigidur gipsvezelplaat is dankzij het
harde plaatoppervlak bestand tegen een stootje.
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Voor sommige klussen in huis heeft u een handzame plaat nodig, die extra sterk en stootvast is. De Rigidur
gipsvezelplaat is dankzij het harde plaatoppervlak bestand tegen een stootje.
Rigidur is gemakkelijk te zagen en te schroeven (zowel op hout als metaal) en heeft bovendien een glad,
voorbehandeld oppervlak dat veelzijdig is af te werken met verf, behang, tegels, etc.
Rigidur is de ideale plaat voor het maken van bijvoorbeeld een omtimmering voor leidingen en sanitaire installaties of voor het
maken van stootvaste wanden in gangen, bijkeukens, garages, praktijkruimtes, hobbyruimtes, etc.
Extra makkelijk is het, om voorwerpen aan Rigidur op te hangen. Een klein schilderij bevestigt u al aan een gewone schroef en
aan een Gyproc plaatplug kunt u zelfs tot 35 kg per plug ophangen.
Rigidur is overal in huis toe te passen (ook in de badkamer). De plaat is brandwerend en zorgt voor een optimale geluidsisolatie.
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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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