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BADET

K J Ø K K E N E T

Kjøkkenet er hjemmets laboratorium, hvor ulike  

kjemiske forbindelser stadig røres sammen i heldige 

og uheldige mikser. Utover et rikt lager av ingredienser 

har kjøkkenet et arsenal av gryter og kasseroller og 

instrumenter til benyttelse i forsøkene. Et arsenal som  

må lagres i skuffer, hyller og skap, og være tilgjengelig  

i umiddelbar nærhet av den kokkelerende kjemiker.
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AKUSTIKK OG BOKVALITET

Det er mer regelen enn unntaket, at man i kjøkken og stue har stor 

takhøyde. Dette gir lys og luft – komfort for øye og sjel. Jo høyere  

det er opp til taket, jo lengre tid tar lyden for å dø ut i rommet. 

Akustikk handler om hvor lang tid lyden bruker på å miste sin energi.

Det finnes ingen lovmessige krav eller formelle anbefalinger når det gjelder 

akustikk i boliger. For å oppnå best mulig demping av romklangen anbefaler 

vi at hele takflaten dekkes med perforerte gipsplater. Er det snakk om veldig 

høye rom (større høyde enn bredde), bør det være akustikkregulering  

på veggene.

Fliser, tregulv og vegger av murstein eller ulike typer av betong er alle 

harde overflater, som lar lyden i rommet leve i lang tid. 

FØR DET ER FOR SENT

I boliger der det ikke er tatt hensyn til akustikk, kan man risikere å oppleve at:

• Det er anstrengende å føre en samtale.

• Barn som leker føles som støy.

• Lydanlegg virker ikke optimalt pga. stor romklang.

Perforerte gipsplater løser disse problemene og kan integreres 

i vegger og tak. 

MØT KJØKKENVEGGEN  
En typisk kjøkkenvegg med et lag Norgips Standard 
og et lag med Ultraboard ytterst gir en robust 
og skruefast vegg med meget gode brann- og 
lydegenskaper. 

Stålstender 

STANDARD®

ULTRABOARD®

Evt. isolasjon
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Les mer på side 36 Les mer på side 22 Les mer på side 41

Standard 
konstruksjoner 

Robust & skruefast 
konstruksjoner

Akustikkplater

TIPS TIL 

KJØKKENVEGGEN

• Skruefaste vegger for skap, 
hyller og knagger

• Reduser støy med 
akustikkplater

• Norgips Standard gipsplater 
gir pene rene overflater 
uten sprekker

OVERSKAP OG HYLLER RETT PÅ VEGGEN 

Kjøkkenet er et rom som har et stort oppbevaringsbehov. Vegger der 

det kan festes skap, knagger og hyller til utstyr, kopper og kar. Platen 

Ultraboard kan være et smart valg der man trenger en skruefast vegg. 

Denne platen har også alle gipsens gode egenskaper i forhold til lyd, 

brann og inneklima. Ultraboard gjør det mulig å skru opp det du måtte 

ønske på veggen, uten å være avhengig spikerslag eller stenderverk 

for å få feste. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp 

innredning eller andre tunge gjenstander.




