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TRENDER FRA NORGIPS 2017
Årets sortiment byr på en rekke nye egenskaper for den velkledde
ytter- og innervegg. Hete trender denne sesongen er Ultra Board 13
som er en skruefast plate som nå er 13 mm tykk og den brannsikre
våtromsplaten Aquapanel Indoor som nå er 25 % lettere enn
tidligere. Utsiktene for 2017 er også at flere og flere bygger vegger
med unike funksjoner i forhold til lyddemping, brannsikkerhet, lett
montasje, rehabilitering, mm. Økende er også interessen for Norgips
Hand, Spray og Roll, sparkelproduktene for deg som vil ha det helt
strøkent.
En av de aller heteste nyhetene 2017 er Norgips Spikersystem som
lar deg bruke spikerpistol i stedet for skrujern på montering av
ytterveggsprofiler. Norgips Spikersystem gjør arbeidet opptil fire
ganger raskere enn før fordi, som vi sier – det enkleste er pistol.
Å bygge vegger med stålprofiler er en stil som brer stadig mer
om seg. Med Norgips-produkter fra den innerste stålstender til
det ytterste sparkelstrøk er du nemlig sikret at veggen oppfyller
egenskapene du er ute etter på en best mulig måte.

Robust og skruefast

Våtrom

Ekstra lyddempende

U LT R A B O A R D

AQUAPANEL INDOOR

SILENTBOARD

Når du søker en
stabil vegg og vil skru
direkte i platen

For deg som vil
bygge et trygt og
sikkert våtrom

For best mulig
lydisolering

• Skru rett i platen

• Uorganiske plater

• Hjemmekino

• Enkel overflatebehandling
• Gode lydegenskaper

• Anbefalt produkt
(Fagrådet for våtrom)

• Musikkstudio
• 10 dB bedre lydreduksjon

• Perfekt som flisunderlag

Ekstra lett

For rehabilitering

Slagfast

LIGHT BOARD

REHAB

HARD

Når ergonomisk
håndtering og
montasje er viktigst

For deg som vil pusse opp
og få nye overflater

Når du trenger en robust
overflate til barnerommet,
garasjen eller treningsrommet

• Til innvendig rehabilitering
• Kan limes rett mot underlaget
• Tykkelse 6 mm

• Tåler slag og støt
• Ekstra hard gipskjerne
• Ekstra sterk kartong

Himling

For vanlig vegg

Yttervegg

PLAN

S TA N D A R D

G U -X

For deg som vil ha perfekt
overflate i himlingen

Når du skal bygge
en innervegg

For en trygg værbeskyttelse
under hele byggetiden

• 25 % lettere enn
standard gipsplate
• Lett å løfte
• Egnet til rehabilitering

• Perfekt tak uten synlige skjøter
• 4 forsenkede kanter
• Forenkler sparklingen

• Til tak og vegg
• Enkel montering
• Mange bruksområder

• Vindtett
• Vannavvisende
• Stabil

SNART I EN BUTIKK NÆR DEG
Med en flunkende ny butikksatsing er Norgips i gang med å gjøre
årets kolleksjoner klar for en byggevareforhandler nær deg.
Blant elementene i satsingen er plakater med produktoversikt og
forklaringer av egenskaper, og matchende hyllekant-skilt med
informasjon om hvert produkt. I tillegg kommer Norgips med egne
displayer for Norgips sparkelprodukter, Flex himlingssystemer og
Aquapanel-tilbehør. Årets skilter og displayer gjør det enklere enn
noensinne å finne vegger og systemer med akkurat den egenskapen
du er ute etter. Vi ser vi frem til et smashing butikkår i 2017!

