• Wandsystemen
• Plafondsystemen
• Vloersystemen
• Brandwerende systemen
• Design plafonds
• Design systemen
• Pleister systemen
Gyproc
Gyproc is wereldwijd de marktleider
op het gebied van gipsproducten en
systemen voor de binnenafbouw.
Gyproc maakt deel uit van
Saint-Gobain, de grootste aanbieder
van bouwmaterialen ter wereld.
Op de Nederlandse markt brengt
Gyproc naast de Gyproc BladeRunner
ook Gyproc Metal Stud en Gyproc
Cable Stud systemen, Rigidur
wand- en vloersystemen, DuraGyp
gewapende gipskartonplaten,
Placocem cementplaten, RiNoflam
brandwerende systemen en Gyproc
design plafonds. Daarnaast heeft
Gyproc een uitgebreid assortiment
Plâtres Lambert gipsen.
Service
Voor technische advisering en projectgerichte ondersteuning, kunt u contact
opnemen met Gyproc.

Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V.
Postbus 73
4130 EB Vianen
Tel: 0347-325100
Fax: 0347-325125
E-mail: info@gyproc.nl
Internet: www.gyproc.nl

Daar elke toepassing in de praktijk gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven informatie in deze brochure. Wijzigingen voorbehouden. December 2008

Gyproc, uw gids in gips.
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Dit mes snijdt aan twee kanten
Gyproc BladeRunner - Snel en veilig

Gyproc, uw gids in gips.

Gyproc BladeRunner
Een revolutie in het snijden van gipskartonplaten!
De verwerking
De verwerking is simpel. De BladeRunner wordt aan het
begin van de gipskartonplaat geplaatst en daarna
simpelweg over het plaatoppervlak bewogen. Om de plaat
op de gewenste afmeting te snijden, is het mogelijk om een
rolmaat aan de BladeRunner te bevestigen. Het reststuk kan
nu simpelweg afgebroken worden, waarbij een strakke kant
overblijft.

BladeRunner mesjes
De bijbehorende mesjes gaan lang mee; de mesjes blijven
scherp tot ca. 1,4 kilometer snijwerk. Het wisselen van de
mesjes gaat snel en gemakkelijk; met een druk op de
blauwe knop laten de oude mesjes los waarna de nieuwe
mesjes eenvoudig op hun plaats worden geklikt. De mesjes
zijn verkrijgbaar in een verpakking van 12 stuks.

Toepassingsgebieden
Plaattype
Gyproc A
Gyproc RF en WR
DuraGyp
Met de BladeRunner van Gyproc heeft de vakman een
unieke platensnijder in handen die het op maat
maken van Gyproc gipskartonplaten voor eens en
altijd zal veranderen. De Gyproc BladeRunner snijdt de
voor- en achterzijde van de gipskartonplaat tegelijkertijd in. Hierdoor wordt de tijd die nodig is om een
gipskartonplaat op maat te maken gehalveerd!!!

Glasroc F RiNoflam
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Tips
• Beweeg de BladeRunner langzamer over het plaatoppervlak bij 15 mm
dikke Gyproc RF, Gyproc WR en DuraGyp platen;

2x zo snel gipskartonplaten snijden
De twee magnetische gedeelten van de BladeRunner zorgen
ervoor dat de plaat aan beide zijden wordt ingesneden.
Hierdoor worden de platen 2x zo snel op maat gemaakt.
Platen die met de rugzijde naar boven liggen hoeven dus
niet eerst omgedraaid te worden alvorens ze op maat
gesneden worden. Dit scheelt de verwerker tijd en
inspanning.

De voordelen
op een rijtje:
•
•
•
•

2x zo snel
Zeer veilig
Mesjes gaan lang mee
Voor vele typen
Gyproc platen

• Vermijd snijstukken van minder dan 70 mm;
• De BladeRunner bevat 2 sterke magneten, zorg dus dat het uit de buurt
Veiligheid
De Gyproc BladeRunner heeft enkele
uitgekiende voordelen op het gebied
van veiligheid. Ten eerste zijn de
mesjes in het apparaat verborgen,
waardoor het risico op verwonding tot
een minimum is beperkt. Daarnaast
loopt men in voorwaartse richting bij
het snijden met de BladeRunner, dit in
tegenstelling tot de traditionele
manier van snijden.

van bankpassen etc. blijft.

Kijk voor meer informatie of de instructievideo
op www.gyproc.nl/bladerunner

