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S O V E R O M M E T

Soverommet er et hellig rom. Her rommes drømmer  

og hemmeligheter. Av gjester er det kun søvn vi ønsker 

besøk av. For dette rommet er privat. Rapporter fra 

soverommet skal være hemmeligstemplet. Og hvis  

noe absolutt skal vekke oss, så skal det være  

vekkerklokken vi har satt på selv.
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MØT SOVEROMSVEGGEN  
En typisk soveromsvegg med ett lag Silentboard 
og ett lag Norgips Standard gir vegg med 
optimale lydegenskaper. 

ET ROM FOR RO 

Lyd er fremfor alle en uønsket gjest i dette rommet. Derfor har Norgips 

utviklet gipsplater som er enda mer lyddempende enn vanlige gips-

plater. Norgips Standard gipsplate har i utgangspunktet meget gode 

lyddempende egenskaper. Men med spesialplaten Silentboard kan 

lyden dempes langt mer. Med Silentboard holdes soverommet hellig. 

BARNEROM

Barn er slettes ingen engler. Barn ofrer nemlig ikke sine omgivelser en 

tanke, og utfører hærverk etter eget forgodtbefinnende. Et barnerom 

skal derfor tåle litt av hvert. Alt fra fettstifter i fri utfoldelse på veggen 

og tilvirkning av andre modernistiske kunstverk, til sverdslag, grining 

og slåssing kan finne sted på barnerommet.

Dette gjør at barnerom bør motstå diverse påkjenninger. Samtidig er 

det viktig at barna heller ikke utsettes for noen påkjenninger.  

Det er viktig å bygge for et godt inneklima, at det ikke brukes farlige 

miljøstoffer i byggematerialene og at sikkerheten er ivaretatt.

Gips avgir ingen gasser eller kjemiske stoffer, det har nøytral ph-

verdi, og gir ingen allergiske reaksjoner. Gips bidrar til utjevning av 

luftfuktigheten i bomiljøet og gjør at veggene puster. Ikke minst gjør 

egenskapene i forhold til brann at gips er et egnet byggemateriale 

med tanke på sikkerhet. Ved høye temperaturer gir gipskjernen fra 

seg vanndamp, og bidra til å kjøle ned temperaturen og forsinke 

brannspredningen.

Gipsplater er derfor et meget godt egnet byggemateriale til barne-

rommet. Og selv om Norgips Standard gipsplate er solid nok for de 

fleste, finnes det gipsplater som er spesiallaget for å tåle noen ekstra 

trøkker.

VEGGER SOM TÅLER EN TRØKK

Til rom som skal tåle hardere påkjenninger enn andre, er den slagfaste 

gipsplaten Norgips Hard et godt alternativ å kle veggene med. Platen 

brukes ofte i skolebygg, sykehus, barnehager og andre rom som har 

tekniske krav om å tåle slag og støt.

Norgips Hard er bygget opp av en ekstra hard glassfiberarmert gips- 

kjerne. Kartongen rundt platen er dessuten mye sterkere enn 

kartongen som brukes i vanlige gipsplater. Til sammen gjør dette  

at platen tåler stor mekanisk påkjenning.

Alternativt kan man bruke Ultraboard som også består av en gipskjerne 

med glassfiber. Ultraboard er skruefast i tillegg til å være slagfast, og 

egner seg spesielt godt hvis man ønsker å feste ting i veggen uten å 

være avhengig av spikerslag eller stendere på baksiden av platen for å 

få skruefeste. Les mer om Ultraboard på side 36.

Stålstender 

STANDARD®

SILENTBOARD®

Evt. isolasjon
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Standard 
konstruksjoner 

Rehabilitering

Les mer på side 34Les mer på side 32Les mer på side 38

GAMMELT ELLER UTDATERTE ROM?

Ikke alt var bedre før. Noen trender innen interiør for eksempel, bør 

helst gå i glemmeboken. Alt kan riktignok komme tilbake i noen korte  

blaff. Og i visse miljøer er gamle moter som glassfiberstrie sikkert 

inn igjen, men for de fleste av oss er det greit å pusse opp når 

tidligere tiders smaker ikke lenger appellerer til oss. 

Med Norgips Rehab er det enkelt å forvandle slitte vegger og gammel 

strie til en flunkende ny vegg. Les mer om denne gipsplaten på side 34.

Ekstra lyddempende 
konstruksjoner 

BARNE- OG SOVEROM

• Vurder en ekstra lyddempende 
gipsplate

• Robuste vegger på barnerom

• Redd gamle og 
utdaterte vegger med 
rehabiliteringsplaten




