Gyproc Habito™
Wanden, ontworpen op maat van jouw comfort

Habito™, de nieuwe generatie Gyproc-platen
De Habito-platen maken deel uit van een nieuwe generatie producten
die speciaal ontwikkeld werden om gebruikers toe te laten de beschikbare
woon- en leefruimten snel en functioneel in te vullen.
Gyproc is pionier in het ontwikkelen en produceren van producten en
systemen voor het installeren van wanden en plafonds.
Het innovatieproces dat aan de basis ligt van de ontwikkeling van de Habitoproducten werd vooral gekenmerkt door de intensieve samenwerking met
onze eindklanten zodat we hun noden en wensen beter begrepen.
Dit continu denk- en ontwikkelingsproces heeft als ultiem doel de
toepassing van onze producten te vergemakkelijken en uiteindelijk het
comfort van onze klanten te verbeteren.
Gyproc-wanden opgebouwd met Habito-platen zijn sterk, duurzaam,
geluidsisolerend en gebruiksvriendelijker dan klassieke wanden en kunnen
dus makkelijk aangewend worden om de leefruimten aan te passen aan
zowel de huidige als toekomstige comfortbehoeften.
Flexibele indeling van jouw woning is dus een uiterst belangrijk gegeven.

Direct bevestigen van voorwerpen
Wanden bekleed met Habito-platen geven geven je alle
flexibiliteit om nieuwe ruimtes in te richten of te verbouwen
of zelfs je hele huis onder handen te nemen.
Het bevestigen van gordijnroedes, flatscreens, wandrekken,
kastjes, schilderijen, ... wordt echt kinderspel.
De nieuwe gepatenteerde technologie gebruikt bij de
ontwikkeling van de Gyproc Habito-platen maakt het
mogelijk om zelfs voorwerpen tot 15 kg per ophangpunt op
een heel eenvoudige manier op te hangen door simpelweg
een spaanplaatschroef met een diameter van 5 mm te
gebruiken.
De unieke samenstelling van de gipskern is bepalend voor de
bijzondere eigenschappen van de Habito-platen.
Habito-platen zijn leverbaar in een lengte van 260 en 300 cm,
steeds op een breedte van 120 cm.

Tips
• Gebruik steeds schroeven met grove draad voor het bevestigen van voorwerpen
met een diameter in functie van het te bevestigen object.
• De schroefdraad moet steeds tot tegen de kop doorlopen.
• Er is geen speciaal gereedschap of speciale plug nodig voor het bevestigen
van voorwerpen. Gewoon de schroef in de plaat bevestigen met een
kruisschroevendraaier.
• Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant van het te bevestigen voorwerp:
bv. een tv weegt 20 kg inclusief de bevestigingsbeugel met het voorschrift de
beugel op 4 punten te bevestigen, dan moet je effectief gebruik maken van vier
schroeven, ook al biedt dit 60 kg veilige werklast.
• Hou bij het kiezen van de juiste schroeflengte steeds rekening met mogelijke
achterliggende leidingen of kabels.
VOORBEELD: bevestiging van voorwerpen aan een
Habito-wand met spaanplaatschroef van Ø 5 mm geeft
15 kg uitrekkracht (T) en 30 kg verticale parallelkracht (F)
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F

Extra voordelen
Extreem schokbestendig
Een bijkomend voordeel van de Habito-wanden is de duurzaamheid
van deze platen.
Habito-platen zijn tot vijfmaal sterker dan gewone platen dankzij
hun stevige kern en bieden een grotere weerstand aan herhaaldelijk
stoten. De Habito-platen weerstaan dus veel beter de impact van
spelende kinderen, het verplaatsen van meubilair of gewoonweg de
gebruikelijke slijtage.
Het verschil is gewoon voelbaar.
Dit verhoogt uiteraard het gebruikerscomfort:
minder onderhouds- en herstellingswerken in de ruimten die het
meest gebruikt worden.

Geluidswerend
Gyproc-wanden opgebouwd met Habito-platen in combinatie met
Metal Stud profielen en minerale wol, beperken de geluidsoverlast
vanuit de aanpalende ruimtes.
Eenvoudig te plaatsen
Gyproc Habito-platen worden op dezelfde eenvoudige wijze verwerkt
als de standaardplaten.
Ondanks hun speciale sterke gipskern kunnen de platen eenvoudig
worden versneden: het te verwijderen plaatdeel insnijden met een
stanleymes en vervolgens plooien en breken, net zoals bij de klassieke
Gyproc-platen.
Aandachtspunt:
Bevestig Gyproc Habito-platen op Gyproc Metal-Stud profielen
steeds met behulp van DuraGyp schroeven.
Gebruik hiervoor een draadloze schroefmachine met een max.
toerental van 500 t/m.
Betaalbaar en ecologisch verantwoord.
Gyproc Habito-platen zijn een betaalbare oplossing rekening houdend
met de snelle plaatsing en ingebruikname plus de robuustheid van
de wanden opgebouwd met deze nieuwe generatie Gyproc-platen.
Bovendien zijn de Habito-platen 100% recycleerbaar.

Gyproc Habito™
Wanden, ontworpen op maat van jouw comfort
Steeds vaker worden Gyproc-platen toegepast in nieuwbouw en
renovatie. Daarom ontwikkelde Gyproc de Habito-platen, een nieuwe
generatie Gyproc-platen speciaal aangepast aan de comfortbehoefte
in jouw woon- en leefomgeving.
Voor meer info, raadpleeg onze website www.gyproc.be

Gyproc® is een merk van Saint-Gobain Construction Products Belgium dat deel uitmaakt van de
Gyproc Activity binnen de Saint-Gobain group. Deze is de absolute nummer 1 ter wereld voor de
productie en verkoop van alle gipsmaterialen voor de binnen- en buitenafwerking, zowel voor
nieuwbouw als renovatie.

De positie als marktleider blijft gehandhaafd door:
• de blijvende investeringen;
• de voorsprong qua knowhow;
• de voortdurende innovatie;
• state-of-the-art productielijnen;
• de stabiliteit van een wereldspeler;
Dit laat ons toe u doorlopend producten
aan te bieden met de hoogste kwaliteit.

Gyproc biedt het meest evenwichtige en complete gamma
bouwsystemen en oplossingen op basis van gips aan.
• Gipsplaten
• Systemen:
- Scheidingswanden
- Muurbekledingen
- Plafonds
- Vloeren
• Toebehoren
Daarbij komt Gyproc tegemoet aan de huidige comfortproblematiek door oplossingen aan te bieden in verband
met brandwerendheid, akoestiek, isolatie en renovatie.
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