Innowacyjny system
gotowych modułów
do szybkiej zabudowy gipsowo-kartonowej
Oszczędność
czasu i pieniędzy

Uniwersalne
rozwiązanie

Czysty i łatwy
montaż

— to takie proste.

Dostępne
moduły
Nie wymagają stosowania profili ani też narożników. Umożliwiają szybki i łatwy montaż obudowy WC,
opraw świetlnych, oświetlenia liniowego LED, rur wentylacyjnych, wnęk, podcięć itp.

gipset
standard

gipset
oświetlenie

gipset
stelaż

gipset
wentylacja

Cena modułu
od 27,20 zł

Cena modułu
od 85,74 zł

Cena modułu
od 213,92 zł

Cena modułu
od 135,55 zł

Aranżacja łazienki, salonu, kuchni,
czy pomieszczenia biurowego
jeszcze nigdy nie była taka prosta!
Moduły kartonowo-gipsowe gipset są gotowe do montażu.
Mają ujednolicone kształty i wymiary.

Aż o 80 proc. skracają czas montażu, dzięki czemu
przynoszą wymierne efekty w postaci mniejszych
nakładów na robociznę i szybszego zakończenia prac.
Nie pracuj ciężko, pracuj mądrze! Sam zdecyduj
co zrobisz z zaoszczędzonym czasem: możesz
przeznaczyć go na inną pracę lub odpoczynek.

Jak to działa?
Cztery kroki do celu

Wybór modułu

Wybierz potrzebny moduł i dobierz do
niego kolejne. Korzystając z cennika wybierz
odpowiedni moduł. Produkty są zgodne
z ofertą wiodących dostawców materiałów
budowlanych, co ułatwia dopasowanie
elementów do konkretnych potrzeb.

Dopasuj
wymiary,
to łatwiejsze
niż sądzisz.
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To będzie sprawna instalacja!
Przygotuj moduły, oznacz ich położenie
na ścianie, przyklej je i wykończ
powierzchnię wg. potrzeb.

bez
narożników

Dopasowanie wymiaru
Nawet osoba, która nie ma wyobraźni
przestrzennej bez trudu poradzi sobie
z wyborem odpowiedniego wymiaru.
To taka prosta konstrukcja,
że nie da się zrobić błędu!

Narzędzia

a
a

Potrzebne narzędzia już masz!
Do montażu potrzebne są podstawowe
narzędzia, takie jak piła do płyty,
suwmiarka, czy ołówek.

bez
profili

Dostępnych elementów są tysiące,
ale wystarczy tylko spojrzeć na cennik
i wszystko jest jasne... Kod modułu gipset
informuje, z którym innym produktem
na rynku można go dopasować.

Fachowca poznaje się po narzędziach,
z którymi przychodzi na budowę.
W tym przypadku najważniejszy jest sam
moduł, jeśli się go ma, to do montażu
potrzeba tylko przedmiotów, które zwykle
i tak są na budowie. Piła do płyt, suwmiarka, ołówek, klej – same podstawy,
bez skomplikowanych urządzeń.

Montaż
Nigdy bym nie przypuszczał,
że zabudowa gipsowo-kartonowa
może powstawać tak sprawnie!
To ogromna oszczędność czasu, gdy
ma się gotowy produkt, który wystarczy dobrze umiejscowić na ścianie,
a potem przykleić. Pozostaje tylko
wykończyć powierzchnię i gotowe!

bez
pylenia

Możliwości systemu

Szybka metamorfoza

Remont i budowa domu

Obiekty komercyjne

montaż oprawy oświetleniowej
na suficie, szybkie obramowanie
lustra, czy zabudowanie
nieestetycznych rur.

maskowanie stelaży i konstrukcji
montażowych, przygotowanie
miejsca na szafkę, poprowadzenie
wentylacji do dowolnego miejsca.

stworzenie powtarzalnych motywów
aranżacji wnętrza, ukrycie osprzętu
do efektywnego oświetlenia
wnętrza, szybkie stworzenie długich
elementów oświetlenia liniowego.

Produkty
gipset

62,5/67,5/15 cm
Typ Standard

62,5/135/15 cm
Typ Stelaż

62/45/15 cm
Typ Standard

Od projektu do zamówienia
Skorzystaj z rysunku architekta lub samodzielnie
naszkicuj projekt aranżacji.
Bazując na cenniku podziel poszczególne powierzchnie na moduły
(im większe elementy wybierzesz, tym mniej będziesz miał pracy).
Podlicz wszystkie moduły i wyślij zamówienie. Tylko tyle!

Zobacz więcej
na YouTube

Jak to działa?

lub na gipset.pl/video

Jak zamówić?

Szybka dostawa
pod wskazany adres
Indywidualne
wsparcie

Kompleksowa
obsługa

Chcesz się upewnić, że
wybrałeś dobry element?
Prześlij projekt pod adres:
zamowienia@gipset.pl
otrzymasz gotowe zamówienie
wraz z instrukcją montażu.

Potrzebujesz pomocy przy
pierwszym montażu? Zamów
wizytę doradcy technicznego,
napisz wiadomość na adres
techniczny@gipset.pl – oferta
tylko dla firm wykonawczych.

Szybka dostawa
prosto na plac budowy

120×80 cm
120×260 cm

przesyłka
kurierska

dostawy
w paletach

Biuro Obsługi Klienta

Doradca techniczny

Dział handlowy

Masz inne pytania?

bok@gipset.pl
tel. +48 539 521 526

techniczny@gipset.pl
tel. +48 32 793 77 55

zamowienia@gipset.pl
tel. + 48 539 521 525

Chętnie na nie odpowiemy!
Wyślij wiadomość na adres
pomoc@gipset.pl

Moduły gipset posiadają ochronę
patentową. Nazwa produktu jest
chroniona jako znak towarowy.
Wyroby posiadają oznakowanie CE.

LKB System Sp. z o.o.
ul. Opawska 14/4
47-400 Racibórz

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
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