
Komfortowa przestrzeń na tysiąc sposobów
dzięki płytom gipsowo-kartonowym

Trudno sobie wyobrazić współczesne budownictwo bez płyt
gipsowo-kartonowych. Ich użycie pozwala na swobodną aranżację pomieszczeń
i łatwe dostosowywanie ich funkcjonalności do potrzeb mieszkańców. Płyta
g-k zapewnia wytrzymałość, bezpieczeństwo pożarowe oraz komfort
akustyczny. Dzięki swoim właściwościom technicznym oraz szybkości
i prostocie wykonania, ściany z płyt gipsowo – kartonowych stanowią idealną
alternatywę dla ścian murowanych.

Zalety zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
Płyty g-k (tzw. regipsy) cechuje wysoka odporność na działanie ognia. Wykonane z nich ściany i
inne przegrody gwarantują bezpieczeństwo i spokój użytkowników. Odpowiednia izolacyjność
akustyczna ma szczególne znaczenie dla komfortu życia. Nowoczesne, dźwiękoizolacyjne płyty Rigips
pozwalają na budowę przegród o wysokiej izolacyjności akustycznej. W celu zmniejszenia pogłosu
w pomieszczeniu można z powodzeniem zastosować płyty dźwiękochłonne Rigips, co pozwala na
stworzenie idealnych warunków dla kina domowego. Materiał można również wykorzystać do
wykonania okładzin ściennych. Jest to szybki, wygodny sposób na uzyskanie gładkich powierzchni
oraz ukrycie instalacji. Dzięki zastosowaniu wełny mineralnej w przestrzeni między ścianą
i okładziną można dodatkowo podnieść izolacyjność termiczną oraz akustyczną przegrody. Podczas
doboru typu płyt gipsowo – kartonowych należy zwrócić uwagę na przeznaczenie pomieszczenia
i stawiane im wymagania. Wszystkie akcesoria montażowe (kołki, taśmy, wkręty) powinny być
odpowiednie do wybranego typu zabudowy. Do zabudowy łazienek należy stosować płyty gipsowo –
kartonowe impregnowane Rigips Hydro typu H2. Alternatywę dla nich stanowią płyty Glasroc X
Ocean dedykowane pomieszczeniom mokrym, wzmocnione obustronnie hydrofobową matą z włókna
szklanego, dzięki czemu nie wymagają korzystania z folii w płynie. Ściana zbudowana z płyt RIGIPS
PRO Aku oraz profili akustycznych ULTRASTIL Aku, wypełniona wełną mineralną, stanowi natomiast
optymalne wydzielenie pomieszczenia sypialni.

Najpopularniejsze rodzaje płyt gipsowo-kartonowych
Zróżnicowanie oferty płyt gipsowo – kartonowych na rynku pozwala na dobór produktu idealnego do
naszych potrzeb. Standardowe wymiary płyt gipsowo – kartonowych to: grubość 12.5 mm,
szerokość 1200 mm, a długość 2000,2600 lub 3000 mm, w zależności od ich rodzaju. Wśród
płyt wyróżniamy m. in.:
 

standardowe - płyty Rigips PRO, które są odpowiednie do typowych zastosowaniach. Dostępne są●



w wymiarach: grubość 9.5 lub 12.5 mm i długości 2000,2600 lub 3000 mm. Płyty Rigips 4PRO
posiadają 4 spłaszczone krawędzie, co umożliwia jednoczesne wykonywanie spoin podłużnych
i poprzecznych. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu montażu oraz obniża ryzyko spękani
spoin   

impregnowane – płyty Rigips PRO (4PRO) Hydro typ H2 cechują się zmniejszonym stopniem●

wchłaniania wody. Przeznaczone są do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza (do 85%
w czasie nie dłuższym niż 10 godzin na dobę). Produkowane są w wymiarach 12.5x1200x2000 lub
12.5x1200x2600 mm;

ognioochronne – charakteryzują się zwiększoną odpornością na działanie wysokich temperatur.●

Wykonuje się z nich przegrody o zwiększonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Płyty Rigips PRO (4PRO) Fire typ F produkowane są w wymiarach 12.5x1200x2000 lub
12.5x1200x2600 mm. Wśród płyt ogniochronnych wyróżnia się również płyty typu D,
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