
Gyptone base 31

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.



Gyptone base 31
Gyptone Base 31 is vervaardigd uit speciale 

niet geperforeerde gipsplaten.

Luchtzuiverende eiGenschappen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontaGe
Gyptone Base 31 is geschikt voor alle stan-

daard zichtbare en verdekte ophangsystemen.

oppervLak
De Gyptone Base is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kantvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

LichtrefLectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kLiMatoLoGische oMstandiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

afMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

  600 x 1200 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

reiniGinG
Gyptone Base kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden.

desiGn en technische inforMatie

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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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.



Gyptone line 4

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.

De akoestische prestaties zijn bepaald volgens  

ISO 354.

Het plenum is de afstand tussen bovenzijde van 

het Gyptone plafond en de onderzijde van de  

 constructieve vloer.

De geluidsabsorptie wordt beïnvloed door de 

 plenumhoogte en het al dan niet toepassen van 

minerale wol.

Akoestische eiGenschAppen

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125       250          500          1k            2k           4k  
Freqentie     hz
 

praktijk absorptie coëfficiënt p     

 0,45     0,65     0,75     0,75     0,65     0,60 w = 0,70
 0,40     0,70     0,80     0,65     0,60     0,50 w = 0,65

  plenumhoogte 300 mm gevuld met  
70 mm minerale wol

 plenumhoogte 200 mm



Gyptone line 4
Gyptone Line 4 is vervaardigd uit speciale 

 geperforeerde gipsplaten in combinatie met 

akoestisch vezeldoek aan de rugzijde, dat zorgt 

voor uitstekende akoestische eigenschappen.

luchtzuiverende eiGenschAppen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontAGe
Gyptone Line 4 is geschikt voor alle standaard 

zichtbare en verdekte ophangsystemen.

oppervlAk
De Gyptone Line is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kAntvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

lichtreFlectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kliMAtoloGische oMstAndiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

AFMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

  600 x 1200 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

desiGn en technische inForMAtie

95

24,5

95
24,5

55

perforatie grootte: 6 x 95 mm

perforatie graad: 18%

reiniGinG
Gyptone Line kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden.

AFwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed.

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.

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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Gyptone point 11

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.

Akoestische eiGenschAppen

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125       250          500          1k            2k           4k  
Freqentie     hz
 

praktijk absorptie coëfficiënt p     

 0,45     0,65     0,75     0,75     0,70     0,65 w = 0,75
 0,45     0,65     0,75     0,65     0,60     0,55 w = 0,65

  plenumhoogte 300 mm gevuld met  
70 mm minerale wol

 plenumhoogte 200 mm

De akoestische prestaties zijn bepaald volgens  

ISO 354.

Het plenum is de afstand tussen bovenzijde van 

het Gyptone plafond en de onderzijde van de  

 constructieve vloer.

De geluidsabsorptie wordt beïnvloed door de 

 plenumhoogte en het al dan niet toepassen van 

minerale wol.



Gyptone point 11
Gyptone Point 11 is vervaardigd uit speciale 

geperforeerde gipsplaten in combinatie met 

akoestisch vezeldoek aan de rugzijde, dat zorgt 

voor uitstekende akoestische eigenschappen.

Luchtzuiverende eiGenschAppen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontAGe
Gyptone Point 11 is geschikt voor alle stan-

daard zichtbare en verdekte ophangsystemen.

oppervLAk
De Gyptone Point is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kAntvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

LichtreFLectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kLiMAtoLoGische oMstAndiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

AFMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

  600 x 1200 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

desiGn en technische inForMAtie

perforatie grootte: Dia. 6,5, h.o.h. 15 mm 

perforatie graad: 12%

reiniGinG
Gyptone Point kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden.

AFwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed.

34,25

34,25

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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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.



Gyptone point 12

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.

Akoestische eiGenschAppen

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125       250          500          1k            2k           4k  
Freqentie     hz
 

praktijk absorptie coëfficiënt p     

 0,15     0,35     0,65     0,60     0,35     0,20 w = 0,30
 0,55     0,65     0,75     0,45     0,35     0,30 w = 0,40

  plenumhoogte 58 mm
 plenumhoogte 200 mm

De akoestische prestaties zijn bepaald volgens  

ISO 354.

Het plenum is de afstand tussen bovenzijde van 

het Gyptone plafond en de onderzijde van de  

 constructieve vloer.

De geluidsabsorptie wordt beïnvloed door de 

 plenumhoogte en het al dan niet toepassen van 

minerale wol.



Gyptone point 12
Gyptone Point 12 is vervaardigd uit speciale 

geperforeerde gipsplaten in combinatie met 

akoestisch vezeldoek aan de rugzijde, dat zorgt 

voor uitstekende akoestische eigenschappen.

Luchtzuiverende eiGenschAppen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontAGe
Gyptone Point 12 is geschikt voor alle stan-

daard zichtbare ophangsystemen.

oppervLAk
De Gyptone Point is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kAntvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

LichtreFLectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kLiMAtoLoGische oMstAndiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

AFMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

desiGn en technische inForMAtie

perforatie grootte: Dia. 6,5, h.o.h. 15 mm 

perforatie graad: 5%

reiniGinG
Gyptone Point kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden.

AFwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed.

34,25

34,25
111,5

308,5

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.

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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Gyptone quattro 20

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.

akoestische eiGenschappen

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125       250          500          1k            2k           4k  
Freqentie     hz
 

praktijk absorptie coëfficiënt p     

 0,45     0,70     0,75     0,80     0,80     0,70 w = 0,80
 0,40     0,70     0,80     0,70     0,70     0,60 w = 0,70

  plenumhoogte 300 mm gevuld met  
70 mm minerale wol

 plenumhoogte 200 mm

De akoestische prestaties zijn bepaald volgens  

ISO 354.

Het plenum is de afstand tussen bovenzijde van 

het Gyptone plafond en de onderzijde van de  

 constructieve vloer.

De geluidsabsorptie wordt beïnvloed door de 

 plenumhoogte en het al dan niet toepassen van 

minerale wol.



Gyptone quattro 20
Gyptone Quattro 20 is vervaardigd uit speciale 

geperforeerde gipsplaten in combinatie met 

akoestisch vezeldoek aan de rugzijde, dat zorgt 

voor uitstekende akoestische eigenschappen.

Luchtzuiverende eiGenschappen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontaGe
Gyptone Quattro 20 is geschikt voor alle stan-

daard zichtbare ophangsystemen.

oppervLak
De Gyptone Quattro is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kantvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

LichtreFLectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kLiMatoLoGische oMstandiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

aFMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

desiGn en technische inForMatie

perforatie grootte: 9 x 9 mm, h.o.h. 19,5 mm 

perforatie graad: 18%

reiniGinG
Gyptone Quattro kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden.

aFwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed.

32,25

32,25

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.

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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Gyptone quattro 22

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.

akoestische eiGenschappen

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125       250          500          1k            2k           4k  
Freqentie     hz
 

praktijk absorptie coëfficiënt p     

 0,15     0,40     0,60     0,50     0,35     0,20 w = 0,30
 0,50     0,55     0,60     0,45     0,40     0,40 w = 0,45

  plenumhoogte 58 mm
 plenumhoogte 200 mm

De akoestische prestaties zijn bepaald volgens  

ISO 354.

Het plenum is de afstand tussen bovenzijde van 

het Gyptone plafond en de onderzijde van de  

 constructieve vloer.

De geluidsabsorptie wordt beïnvloed door de 

 plenumhoogte en het al dan niet toepassen van 

minerale wol.



Gyptone quattro 22
Gyptone Quattro 22 is vervaardigd uit speciale 

geperforeerde gipsplaten in combinatie met 

akoestisch vezeldoek aan de rugzijde, dat zorgt 

voor uitstekende akoestische eigenschappen.

Luchtzuiverende eiGenschappen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontaGe
Gyptone Quattro 22 is geschikt voor alle stan-

daard zichtbare en verdekte ophangsystemen.

oppervLak
De Gyptone Quattro is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kantvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

LichtreFLectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kLiMatoLoGische oMstandiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

aFMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

  600 x 1200 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

desiGn en technische inForMatie

perforatie grootte: 9 x 9 mm, h.o.h. 19,5 mm 

perforatie graad: 9%

reiniGinG
Gyptone Quattro kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden.

aFwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed.

32,25

126

283,5

32,25

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.

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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Gyptone quattro 50

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.

akoestische eiGenschappen

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125       250          500          1k            2k           4k  
Freqentie     hz
 

praktijk absorptie coëfficiënt p     

 0,45     0,70     0,75     0,80     0,75     0,65 w = 0,75
 0,45     0,70     0,80     0,70     0,65     0,55 w = 0,70

  plenumhoogte 300 mm gevuld met  
70 mm minerale wol

 plenumhoogte 200 mm

De akoestische prestaties zijn bepaald volgens  

ISO 354.

Het plenum is de afstand tussen bovenzijde van 

het Gyptone plafond en de onderzijde van de  

 constructieve vloer.

De geluidsabsorptie wordt beïnvloed door de 

 plenumhoogte en het al dan niet toepassen van 

minerale wol.



Gyptone quattro 50
Gyptone Quattro 50 is vervaardigd uit speciale 

geperforeerde gipsplaten in combinatie met 

akoestisch vezeldoek aan de rugzijde, dat zorgt 

voor uitstekende akoestische eigenschappen.

Luchtzuiverende eiGenschappen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontaGe
Gyptone Quattro 50 is geschikt voor alle stan-

daard zichtbare en verdekte ophangsystemen.

oppervLak
De Gyptone Quattro is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kantvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

LichtreFLectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kLiMatoLoGische oMstandiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

aFMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

  600 x 1200 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

desiGn en technische inForMatie

perforatie grootte: 6 x 12 mm, h.o.h. 18 mm 

perforatie graad: 18%

reiniGinG
Gyptone Quattro kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden.

aFwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed.

44

44

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.

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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Gyptone sixto 60

Het Gyptone plafondassortiment met Activ’ Air 

 verbetert zowel de akoestiek als de binnenlucht-

kwaliteit in scholen, kinderdagverblijven,  kantoren, 

detailhandel en in de gezondheidssector. De 

 plafonds verminderen de concentratie  Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) en redu-

ceren de  nagalmtijd waarmee de 

spraakverstaanbaarheid binnen  de 

ruimte sterk wordt verbeterd.

Het Gyptone assortiment bestaat uit 4  verschillende 

perforatie patronen: Line, Sixto, Point, Quattro en  

Base zonder perforatie. De tegels zijn leverbaar met  

kantvorm A en E-15. Tevens leverbaar als verdekt 

 systeem met kantvorm D2.

Gyptone akoestische tegels zijn zeer eenvoudig te 

installeren en hebben een hard oppervlak met een 

hoge stootvastheid.

Tijdens de productie van Gyptone plafonds wordt 

gebruik gemaakt van gerecycled gips.  Gebruikte 

Gyptone plafonds kunnen volledig worden 

 gerecycled voor de productie van nieuwe gips-

producten.

Akoestische eiGenschAppen

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125       250          500          1k            2k           4k  
Freqentie     hz
 

praktijk absorptie coëfficiënt p     

 0,50     0,70     0,75     0,80     0,80     0,75 w = 0,80
 0,45     0,70     0,80     0,70     0,70     0,60 w = 0,70

  plenumhoogte 300 mm gevuld met  
70 mm minerale wol

 plenumhoogte 200 mm

De akoestische prestaties zijn bepaald volgens  

ISO 354.

Het plenum is de afstand tussen bovenzijde van 

het Gyptone plafond en de onderzijde van de  

 constructieve vloer.

De geluidsabsorptie wordt beïnvloed door de 

 plenumhoogte en het al dan niet toepassen van 

minerale wol.



Gyptone sixto 60
Gyptone Sixto 60 is vervaardigd uit speciale 

geperforeerde gipsplaten in combinatie met 

akoestisch vezeldoek aan de rugzijde, dat zorgt 

voor uitstekende akoestische eigenschappen.

Luchtzuiverende eiGenschAppen
Activ’ Air is een gepatenteerde technologie 

die ontworpen is om vluchtige organische 

stoffen, zoals formaldehyde voortkomend uit 

o.a. verf, meubels, tapijten en schoonmaak-

middelen actief op te nemen en blijvend te 

 neutraliseren tot inerte stof. Activ’ Air kan de 

concentratie  formaldehyde in een ruimte met 

70%  reduceren*.

MontAGe
Gyptone Sixto 60 is geschikt voor alle stan-

daard zichtbare en verdekte ophangsystemen.

oppervLAk
De Gyptone Sixto is standaard voorzien van  

een hoogwaardig verfsysteem in kleur wit  

NCS 0500.

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

kAntvorM
A en E-15. Tevens verkrijgbaar met kantvorm D2.

LichtreFLectie
Glanswaarde 5-9 volgens ISO 2813.

Lichtreflectie ca. 70% met standaard lak.

kLiMAtoLoGische oMstAndiGheden
Gyptone tegels kunnen worden toegepast in 

ruimten met een relatieve luchtvochtigheid 

lager dan 70%.

 

AFMetinGen 
Modulaire afmetingen: 600 x 600 mm

Dikte:  10 mm (kantvorm A + E-15)

Dikte:  12,5 mm (kantvorm D2)

Gewicht
Ca. 6,6 kg/m² (kantvorm A + E-15)

Ca. 8 kg/m² (kantvorm D2)

desiGn en technische inForMAtie

perforatie grootte: Dia. 11 mm, h.o.h. 20 mm

perforatie graad: 17%

reiniGinG
Gyptone Sixto kan worden gereinigd met 

een vochtige doek. De meeste standaard 

 reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden. 

AFwerkinG
Overschilderen moet gebeuren met een roller. 

De platen mogen niet worden gespoten omdat 

dit de geluidsabsorptie nadelig beïnvloed.

25

25

r 6 mm

*  De effectiviteit van de Activ’ Air technologie is getest volgens het geaccrediteerde Eurofins laboratorium.  

De test toont aan dat Activ’ Air tot 70% van de formaldehyde neutraliseert in een gecontroleerde testomgeving.

kantvorm Modulaire  

afmetingen (mm)

dikte 

(mm)

ophangsystemen Montage /
oppervlaktebehandeling

Kant A 600 x 600 10 Zichtbaar T-15 grid systeem      Zichtbaar T-24 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant E-15 600 x 600 10 Zichtbaar, doorzak T-15 grid systeem Uitneembaar / geschilderd 

Kant D2 600 x 600 12,5 Verdekt T-24 grid systeem                  Uitneembaar / geschilderd 
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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.


