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Ściany działowe
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Ściany działowe
Ściana działowa z płyt
gipsowo-kartonowych jest coraz chętniej
wybieranym rozwiązaniem przy
wykonywaniu przegród, czy to w
budownictwie mieszkaniowym, czy w
obiektach użyteczności publicznej i
przemysłowej.
Rigips, jako pierwsza marka na rynku
polskim otrzymała aprobaty ITB na
kompletne zestawy znajdujące
zastosowanie przy wznoszeniu lekkich ścian
działowych z płyt kartonowo-gipsowych.
Ściany działowe z poszyciem z płyt
gipsowo-kartonowych – w zestawieniu ze
ścianami działowymi wykonanymi
tradycyjnie (ścianami murowanymi) – mają
wiele zalet:
• przy założeniu tej samej grubości
przegrody posiadają zdecydowanie wyższą
izolacyjność akustyczną RA1,
• dzięki niewielkiej masie (wynoszącej około
25 kg/m2 ścianek działowych można nie
uwzględniać w procesie projektowania
konstrukcji budynków (np. stropów).
Dla porównania masa murowanej ściany
działowej o identycznej grubości wynoszącej
12,5 cm, w zależności od użytego materiału
wynosi: dla cegły pełnej ok.165 kg/m2; dla
betonu komórkowego ok. 65 kg/m2, a dla
bloczków gipsowych ok. 125 kg/m2,
• wyeliminowanie procesów mokrych oraz
duża szybkość montażu,
• łatwy sposób prowadzenia instalacji
wewnątrz ściany,
• możliwość niemal natychmiastowego
użytkowania pomieszczeń,
• estetyka oraz komfort i bezpieczeństwo
użytkowania - płyty g-k dzięki unikatowej
budowie chemicznej gipsowego rdzenia
płyty są materiałem niepalnym
pozwalającym na wznoszenie ścian
działowych nie rozprzestrzeniających ognia
(NRO),
• możliwość elastycznej aranżacji
pomieszczeń wynikająca z
bezproblemowego demontażu.
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Rigips istnieje na polskim rynku od 1994 roku. Firma jest dostawcą najwyższej jakości systemów i
rozwiązań do budowy komfortowych, przyjaznych i bezpiecznych wnętrz. Rigips oferuje klientom

ściany działowe, poddasza, okładziny ścienne oraz sufity podwieszane. Rozwiązania Rigips zapewniają
najwyższą jakość wykończenia powierzchni mieszkalnych i biurowych, wysoki komfort akustyczny,

bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczny dla zdrowia i ekologiczny materiał – płyty Rigips
produkowane są z naturalnego kamienia. Rigips posiada nowoczesną fabrykę produkcji płyt gipsowo –

kartonowych w Szarbkowie.

Rigips, jako jedyna marka na rynku, oferuje płytę PRO z nadrukowaną miarką na krawędziach, która
umożliwia szybki i precyzyjny montaż. Firma wprowadziła również na rynek innowacyjne profile

ULTRASTIL®, które dzięki specjalnym ryflowaniom są o ponad 50% sztywniejsze i bardziej wytrzymałe,
niż zwykłe standardowe profile.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Kołodziejska
Starszy specjalista marketingu 

Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa

e-mail: Katarzyna.Kolodziejska@saint-gobain.com
Tel. kom.: +48 668 311 526
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