
Het assortiment van Gyptone panelen bestaat uit 

vier standaard patronen: Line, Point, Quattro en 

Base. Gyptone panelen hebben verzonken langs-

kanten en worden gemonteerd m.b.v. zichtbare 

T-15 profielen.

Doordat Gyptone panelen eenvoudig uitneembaar 

zijn, is het plafondsysteem zeer geschikt in gangen 

waarbij een snelle toegang tot de installaties een 

vereiste is.

De perforaties van de Gyptone panelen zorgen 

in combinatie met het akoestisch vezeldoek op 

de rugzijde van de plaat voor goede akoestische 

eigenschappen.

Gyptone base 33
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overige Gyptone panelen

Gyptone base 33
Gyptone panelen zijn gemaakt van Gyproc gips-

kartonplaten. De gaten in Line, Point en Quattro 

worden met grote precisie geslagen. De  panelen 

zijn aan de achterzijde voorzien van een wit 

 akoestisch vezeldoek.

MontaGe
Gyptone panelen zijn ontworpen voor het 

 versterkte T-15 grid-systeem. De panelen zijn 

uitneembaar. 

Voorwerpen
Gyptone panelen mogen niet worden  belast 

worden met extra gewicht. Verlichtings-

armaturen en andere soortgelijke voorwerpen 

moeten afzonderlijk worden opgehangen aan 

draden of een zelfdragende constructie.

opperVlak 
Gyptone panelen zijn standaard voorzien van een 

hoogwaardig verfsysteem in kleur wit NCS 0500.

brandVeiliGheid
Brandklasse A2-s1, d0, conform NEN-EN 13501-1.

kantVorM 
Langskant:  E-15

Kopse kant:  A

lichtreflectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813. Licht-

reflectie 70-75% in een geperforeerde  Gyptone 

panelen; 82% voor Gyptone panelen Base.

kliMatoloGische oMstandiGheden
Gyptone panelen kunnen worden toegepast 

in ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

afMetinGen
Modulaire afmetingen: 300 x 1800 mm

  300 x 2100 mm

  300 x 2400 mm 

Dikte:  12,5 mm

Gewicht
Line, Point en Quattro:  ca. 8 kg/m².

Base: 9 kg/m².

reiniGinG
Gyptone panelen kunnen worden gereinigd 

met een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen worden gebruikt.

afwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed. 

desiGn en technische inforMatie

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant E-15 300 x 1800
300 x 2100
300 x 2400

12,5 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem

                                     
                                  langskant                                                  kopse kant

Uitneembaar / geschilderd 

saint-Gobain Gyproc nederland

Postbus 73

4130 EB Vianen

Gyproc helpdesk 0347-325 165

www.gyproc.nl

  @gyproc.nl

Tijdens de productie van Gyptone plafonds 

wordt gebruik gemaakt van gerecycled 

gips. Gebruikte Gyptone plafonds kunnen 

volledig worden gerecycled voor de productie van 

nieuwe gipsproducten.


