
Ett visuellt vackert akustiskt tak  
för 2000-talet

Xtensiv
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Gyptone Xtensiv Quattro 75
1200 x 300 mm
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ETT VISUELLT VACKERT AKU-
STISKT TAK FÖR 2000-TALET

Detaljer är viktiga i byggna-
der runt om i världen levereras 
estetik och prestanda genom 
intelligent formgivning och 
omsorgsfullt hantverk.

Gyptone Xtensivs takskivor 
kombinerar decennier av kom-
petens i syfte att leverera pro-
dukter som är lika vackra och 
eleganta som effektiva.

Slående estetik, perfekt pas-
sform och utmärkt akustik. 
Gyptone Xtensiv förverkligar 
din vision.
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FANTASTISKT UTSEENDE  
En ny produkt: ett pålitligt  
arv. Gyptone Xtensiv bygger 
på en långvarig filosofi – att 
hela vårt utbud ska stödja en 
arkitekts kreativa idéer och 
möjligheter.

Med antingen 1200 x 300 mm 
eller 2400 x 300 mm skapar 
Gyptone Xtensivs långa, smala 
designskivor en unik visuell 
upplevelse. De är utformade 
för att förhöja känslan av av att 
befinna sig en god och behag-
lig miljö.

Njut av fridfullheten när 
Gyptone Xtensivs lugnande 
design och höga prestanda 
reducerar de vardagliga spän-
ningarna för människan.
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Gyptone Xtensiv Point 15
1200 x 300 mm
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Gyptone Xtensiv Line 8
2400 x 300 mm
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LÄTT ATT INSTALLERA  
Gyptone Xtensiv är ordent-
ligt testad, och erbjuder den 
enkla montering du förväntar 
dig av en av världens ledande 
leverantörer av akustiska taksy-
stem.
 

Det går snabbt och enkelt att 
installera genom Connects dol-
da bärverkssystem. Faktum är 
att Xtensiv-serien går upp till 
20% snabbare att installera än 
andra, liknande system.

Det demonterbara systemet 
ger också obegränsad tillgång 
till bakomliggande installatio-
ner. 
 
Dessutom fungerar det bra i 
kombination med moderna 
ventilationssystem.

LÄTTVIKT
Endast 10 mm tjocka och med 
en vikt på 7 kg/m2 är Gyptone 
Xtensiv-skivor lätta, lätthanter-
ade och enkla att flytta.

Denna lätthet och flexibilitet 
gör dem till en idealisk lösning 
för entréer, auditorier, kor-
ridorer och andra inomhusan-
läggningar med stora takytor.

 

Vårt designteam har också ar-
betat för att säkerställa stabili-
teten och styrkan hos Gyptone  
Xtensiv under en rad olika för-
hållanden, så att du tryggt kan 
genomföra installationen och 
njuta av de anmärkningsvärda 
resultaten av din nya miljö.

SEMI-DOLT BÄRVERKSSYSTEM
Njut av den visuella elegansen 
och förfiningen hos Gyptone 
Xtensivs semi-dolda bärverks-
system.  
 
Detta framsteg inom innertaks-
design minskar skarvens syn-

lighet mellan varje platta, vilket 
skapar ett enhetligt utseende 
som ger en känsla av lugn för 
dem som bor och arbetar i 
miljön. 

Montera helt enkelt gipskanten 
direkt in i bärverkssystemet 
och njut av resultatet – en per-
fekt kombination av design och 
praktiskt tänkande. 
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Gyptone Xtensiv Point 15
2400 x 300 mm
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UTMÄRKT AKUSTIK
Akustik förbises ofta, trots att det är en av-
görande faktor för att skapa en trivsam miljö. 
Därför satsar Gyptone mycket på forskning och 
tillverkar endast de mest akustiskt avancerade 
gipsskivorna – och Gyptone Xtensiv följer den 
traditionen.

Den skräddarsydda designen skapar en behaglig 
ljudmiljö, vilket möjliggör för kollegor och vänner 
att höra varandra ordentligt och undvika onödig 
akustisk trötthet. Genom den nyskapande visuel-
la känslan levererar Gyptone Xtensiv konsekvent 
akustisk topp-prestanda.

Ljudabsorption ap
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 Konstruktionshöjd 200 mm
 0.40  0.70  0.85  0.65  0.55  0.45

 Konstruktionshöjd 200 mm
 0.45  0.65  0.80  0.65  0.55  0.45

 Konstruktionshöjd 200 mm
 0.40  0.70  0.75  0.65  0.55  0.45

 Konstruktionshöjd 200 mm
 0.35  0.70  0.85  0.65  0.55  0.50

 Konstruktionshöjd 300 mm med 70 mm mineralull
 0.56  0.64  0.78  0.78  0.62  0.52

 Konstruktionshöjd 300 mm med 70 mm mineralull
 0.57  0.61  0.76  0.76  0.63  0.51

 Konstruktionshöjd 300 mm med 70 mm mineralull
 0.56  0.62  0.77  0.77  0.62  0.49

 Konstruktionshöjd 300 mm med 70 mm mineralull
 0.55  0.66  0.79  0.80  0.69  0.55
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Gyptone Xtensiv Line 8
1200 x 300 mm
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Gyptone Xtensiv Point 15  
1200 mm / 2400 mm

Storlek:  
1200 x 300 mm  
2400 x 300 mm

Tjocklek:  
10 mm

Vikt:  
7 kg/m2

Kant:  
E24 på långsidan 
B på kortsidan

Perforering hela bredden: 
6,5 mm

Perforeringsområde:  
 11 %

Activ'Air:  
Ja

Reaktion på eld:  
A2-s1, d0

Färg:  
Vit (NCS 0500)

Gyptone Xtensiv Quattro 55 
1200 mm / 2400 mm

Storlek:  
1200 x 300 mm  
2400 x 300 

Tjocklek: 
10 mm

Vikt:  
7 kg/m2

Kant:  
E24 på långsidan 
B på kortsidan

Perforeringsstorlek:  
12 x 12 mm

Perforeringsområde:   
15 %

Activ'Air:  
Ja

Reaktion på eld:  
A2-s1, d0

Färg:  
Vit (NCS 0500)

PRODUKTSORTIMENT

Gyptone Xtensiv Line 8  
1200 mm/2400 mm

Storlek:  
1200 x 300 mm   
2400 x 300 mm

Tjocklek:  
10 mm

Vikt:  
7 kg/m2

Kant:  
E24 på långsidan 
B på kortsidan

Perforeringsgrad:  
6 x 95 mm

Perforeringsområde:   
18 %

Activ'Air:  
Ja

Reaktion på eld:  
A2-s1, d0

Färg:  
Vit (NCS 0500)
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Gyptone Xtensiv Quattro 75
1200 mm / 2400 mm

Storlek:  
1200 x 300 mm   
2400 x 300 mm

Tjocklek:  
10 mm

Vikt:  
7 kg/m2

Kant:  
E24 på långsidan 
B på kortsidan

Perforeringsstorlek:  
3 x 3 mm

Perforeringsområde:   
11%

Activ'Air:  
Ja

Reaktion på eld:  
A2-s1, d0

Färg:  
Vit (NCS 0500)

Gyptone Xtensiv Base 33 
1200 mm / 2400 mm

Storlek:  
1200 x 300 mm  
2400 x 300 mm

Tjocklek  
10 mm

Vikt:  
8 kg/m2

Kant:  
E24 på långsidan 
B på kortsidan

Activ'Air:  
Ja

Reaktion på eld:  
A2-s1, d0

Färg:  
Vit (NCS 0500)
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Gyptone Xtensiv Point 15
1200 x 300 mm



 
+
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FRISKT INOMHUSKLIMAT  
OCH HÅLLBAR 
KONSTRUKTION
Gyptones akustiska tak 
bidrar till ett behagligt och 
hälsosamt inomhusklimat. Pro-
dukterna är också miljövänliga 
och har låg miljöpåverkan.

Bra inomhusklimat ökar 
effektiviteten
Eftersom vi spenderar upp 
till 90 % av våra liv inomhus 
är komfortnivån i till exempel 
kontor och utbildningsinstituti-
oner avgörande för om vi 
känner oss bekväma och kan 
arbeta effektivt. Det är därför 
Gyptone kontinuerligt arbetar  
med att utveckla taklösningar 
som bidrar till att skapa ett 
inomhusklimat som är be-
kvämt att tillbringa tid i och fri 
från farliga ämnen.

Renare luft med Gyptone 
Activ’ Air 
Gyptone Xtensiv och alla andra 
Gyptone-produkter är naturli-
ga produkter, utan utsläpp. 

Och det är inte allt. Gyptones 
akustiska tak kan faktiskt rena 
luften och förbättra inomhus-
miljön. 

Activ’ Air-tak bryter ned 
upp till 70 % av den skadliga 
formaldehyden i luften, som 
härrör från källor såsom da-
tautrustning, mattor, inredning, 
möbler och färg.

Helt naturligt material
Alla Gyptones produkter är 
gjorda av gips, vilket är ett helt 
naturligt material.  Vi använder 
också miljövänligt återvunnet 
papper.  Materialen har valts 
noggrant för att säkerställa att 
produkterna är helt återvin-
ningsbara och att de inte släp-
per ut farliga ämnen i miljön.  

Bäst i klassen när det gäller 
hållbarhet 
Gyptones akustiska tak 
har några av de lägsta 
värdena på marknaden för 
 

koldioxidutsläpp och för 
förbrukning av vatten och 
energi. 

Det är resultatet av mer än 
20 års samordnat fokus på 
miljöansvar och hållbara livs-
cykler, baserat på "vagga till 
vagga"-principen. Gyptones 
EPD – Environmental Product 
Declaration – är därför en av 
de allra bästa på marknaden. 
En EPD är ett dokument som 
presenterar transparent och 
jämförbar information om en 
produkts miljöpåverkan under 
hela dess livscykel.



Kontakta oss för mer
information!

Huvudkontor och fabrik 
Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Danmark
Tfn: +45 59 57 03 30
E-post: info@gyproc.com
www.gyptone.com


