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NORGIPS, ET FIRMA I KNAUF-GRUPPEN

NORGIPS HAR I 50 ÅR VÆRT LEDENDE PÅ 
MARKEDET INNEN OPTIMALE 
VEGGKONSTRUKSJONER. SOM MEDLEM I DEN 
VERDENSOMSPENNENDE KNAUF-GRUPPEN, 
BESITTER VI EN KOMPETANSE OG ET UTVALG 
SOM GÅR LANGT UTOVER DEN TRADISJONELLE 
GIPSPLATEN.

VÅR FILOSOFI ER AT SPARKLINGEN ER EN VIKTIG 
DEL AV EN OPTIMAL KONSTRUKSJON OG EN 
FORUTSETNING FOR AT OVERFLATEN SKAL BLI 
PERFEKT.

SAMMEN MED DET KOMPLETTE VEGGSYSTEMET 
FRA NORGIPS, SKAPER DU DEN OPTIMALE 
KONSTRUKSJONEN OG DEN PERFEKTE 
OVERFLATEN.
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VI TILBYR:

• BRED PORTEFØLJE AV KVALITETSPRODUKTER

• KOMPLETT SYSTEMKOMPETANSE

• TG-GODKJENTE VEGGKONSTRUKSJONER

• SAMLET TEKNISK DOKUMENTASJON

• TEKNISK SUPPORT TIL BRANN OG LYD

• EFFEKTIV LOGISTIKK

Norgips Sparkelmasse 
bidrar perfekt til styrke 
og stivhet i veggen.

Rett system er en forutsetning for et perfekt 
sluttresultat.

Sparklingen limer platene til 
hverandre. Det gir sterke vegger 
og tak uten risiko for sprekker.

Kvaliteten på overflatebehandlingen har 
stor betydning for senere kostnader 
knyttet til drift og vedlikehold. Uten en 
optimal veggkonstruksjon, er det 
vanskelig å sikre kvaliteten.

Dette er grunnen til at vi tilbyr et komplett 
system som sikrer både kvalitet og 
fullførelse.

Store, moderne overflater og lyse farger stiller ekstremt høye krav både til konstruksjonen og den sparklede overflaten.

KOMPLETT KOMPETANSE
Vår samlede kompetanse og komplette system er unikt på markedet. 
Vårt helhetsgrep fra bjelke til ferdigsparklet overflate gjør at du som 
sluttbruker kan føle deg trygg på at det du overlater til oss, vil se 
fantastisk ut i mange år. 

VIKTIGST AV ALT
Uansett hvilket behov du har til ditt prosjekt, enten det dreier seg 
om standard eller spesialtilpasset, kan vi hjelpe deg med å finne den 
optimale konstruksjonen og sparkelmassen for den perfekte
overflaten. 
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SPARKLING AV GIPSOVERFLATER

MED KNAUF SPARKELMASSE OPPNÅR 
KONSTRUKSJONEN DEN STYRKE OG 
STABILITET SOM NORGIPS GARANTERER I SIN 
DOKUMENTASJON.

SPARKELMASSEN ER OGSÅ EN FORUTSETNING 
FOR KORREKTE BRANN- OG LYDEGENSKAPER
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OPTIMAL KONSTRUKSJON
Med Norgips veggsystem kan alle krav 
til lette, ikke-bærende innervegger 
oppfylles. Systemet er i snart 50 år blitt 
utprøvd både i teori og i praksis på det 
nordiske markedet. Det er derfor lett å 
finne nettopp den konstruksjonen som 
passer til ditt spesifikke prosjekt. 

De gode egenskapene, rask og enkel 
montering og bredt bruksområde 
har gjort Norgips veggsystem til det 
ledende på markedet innen alt fra ROT 
og boligbygging til røntgenavskjerming 
og innbruddsbeskyttelse.

PERFEKT OVERFLATE
Sammen med veggkonstruksjonen, 
skaper Knauf sparkelprodukter 
den komplette veggen klar til 
overflatebehandling.

Knauf sparkelprodukter er spesielt 
utviklet for å skape den perfekte 
overflaten og å bidra til alle 
egenskapene ved konstruksjonen. 
Produktene er lette å slipe, og enkle 
og jobbe med. Derfor bidrar de også 
til effektivitet, ergonomi og bedre 
totaløkonomi.

MER KUNNSKAP
For mer informasjon om Norgips veggsystemer, 
se Norgips monteringsveiledning eller 
Prosjekteringshåndbok på www.norgips.no

BrennemoA
Notat
Bytt ut Knauf med Norgips
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OPTIMAL KONSTRUKSJON
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1. STENDERE & SKINNER 
Norgips bjelker og skinner er tilpasset alle behov 
på markedet fra rehabilitering til nybygg og 
spesialapplikasjoner. 

2. GIPSPLATER 
Gipsplater er hjertet i Norgips. I 50 år har vi 
produsert plater som har gjort oss ledende på 
markedet innen lett byggeteknikk. Vi kan alltid 
hjelpe deg med å finne rett plate for den optimale 
konstruksjonen. 

3. HJØRNEBESKYTTELSE 
Norgips tilbyr hjørnebeskyttelse for alle formål på 
markedet. Uansett hva ditt behov skulle være, kan 
vi tilby rett profil.

R dB+ R

En stålstender med bedre lydegenskaper En tradisjonell stålstender

STANDARDPLATE REHABPLATE HARDPLATE

Vanlig innervegg Ekstra tynn Ekstra motstandsdyktig

HJØRNEBESLAG HYDROTRIM SHEETROCK

Hjørneprofil, stål Hjørneprofil, vannaktivert Hjørneprofil, papirkledd
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PERFEKT OVERFLATE

4. SPARKLING 
Knauf sparkelprodukter er kjent for sin overlegne kvalitet 
og funksjon. Med våre sparkelprodukter, vil du være 
sikker på å få en overflate med perfekt kvalitet som varer i 
mange år. 

5. PUSS 
Gipspuss, og spesielt Rotband, er i store deler av verden 
synonymt med Knauf. Med Knaufs gipspusseprodukter, 
kan du reparere og skape perfekte overflater og 
strukturer.

3

4

For mer informasjon om Norgips 
veggsystemer, puss og sparkelprodukter, 

se Norgips monteringsveiledning, 
Prosjekteringshåndbok og prisliste på 

www.norgips.no
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Norgips er leverandør av lettbyggesystemer av gipsplater, stålprofiler, puss og sparkel. Ved å variere typer 
stålprofiler, antall lag gipsplater, samt bruken av mineralull, kan Norgips lettbyggesystemer oppfylle de 
strengeste kravene til brann, lyd og styrke i alle typer innerveggskonstruksjoner.

TRYGGE SYSTEMER

Når du velger Norgips 
innerveggssystem kan du være 
sikker på at du får en holdbar og 
profesjonell løsning, som både 
er fleksibel, varig og som kan 
tilpasses til ulike behov. Du får 
profesjonell veiledning gjennom 
hele ditt byggeprosjekt fra teknisk 
avdeling i Norgips.

norgips.no

Norgips nettside blir kontinuerlig 
oppdatert med ny informasjon og 
kan derfor avvike fra den trykte 
informasjonen.


