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Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
Het Gyproc® INFINITO-logo symboliseert het engagement 

van Gyproc® om maatschappelijk verantwoord te 

ondernemen, met respect voor het milieu, de mensen en de 

onderneming. Rond deze drie pijlers hebben we een beleid 

uitgewerkt dat een duurzame bedrijfsvoering als  

het ware verankert in ons DNA. 

Want als het nu gaat om de eco-efficiënte productie van 

gezonde producten met een Cradle-to-Cradle certificaat, 

de inspanningen om onze logistiek te verduurzamen in het 

kader van het Lean and Green programma, de recycling 

van gipsafval, ons engagement in sociale projecten, of 

onze zorg voor de beste service en kwaliteit, al meer dan 

50 jaar lang: het streven naar innovatieve en duurzame 

oplossingen vormt de basis van al onze acties.  

Met uw keuze voor de Gyproc®-producten, onderschrijft en 

steunt u onze aanpak. En daar zijn we u dankbaar voor.  

U mag er dan ook zeker van zijn dat uw product voldoet 

aan de hoogste technische kwaliteitseisen, milieu-

standaarden en wetgeving. Zo zetten wij ons samen in voor 

de toekomstige generaties.

Neem voor meer informatie zeker eens een kijkje op  

www.gyproc.be/infinito

MILIEUVRIENDELIJKE 
PRODUCTIE

GEZONDE PRODUCTEN

SOCIAAL ENGAGEMENT

GROENE LOGISTIEK

SERVICE

INNOVATIEF

GARANTIE

BETROKKEN EN 
PLICHTSBEWUST

RECYCLING

AL MEER DAN 50 JAAR 
ERVARING

www.gyproc.be/infinito
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Gyproc® totaaloplossingen met Metal Stud® profielen

De focus van onze ontwikkelingen berust op betrouwbare  

en veilige systemen die voldoen aan de steeds strenger

wordende eisen van onze afnemers in de bouwwereld.  

Als doel stelt Gyproc voorop om niet alleen aan deze eisen  

te beantwoorden, maar ook totaaloplossingen te bieden 

gericht op comfort voor de plaatser en eindgebruiker.

Zo ondergingen onze Metal Stud® profielen een ware  

metamorfose om het rendement bij plaatsing positief  

te beïnvloeden.

Redenen genoeg om voor Gyproc® totaaloplossingen te

kiezen: doordachte innovatie, technische prestaties,  

gebruiksgemak, uitgebreide keuze, technische onder- 

steuning op de werf…

 

✔ Duidelijk herkenbaar

✔ Snel leverbaar maatwerk

✔ Veilig en eenvoudig te schroeven

✔ Gyproc® systeemgarantie
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Gyproc® Metal Stud®, voor een vlotte en snelle plaatsing

Eenvoudige verwerking

De gehamerde structuur van de 

vernieuwde Gyproc® Metal Stud® 

profielen maakt het eenvoudig 

doorknippen mogelijk. Bovendien 

werken de gaatjes als geleiders 

zodat u een perfecte snede bekomt.

Stansing

De verticale MSV profielen beschik-

ken over een afgeronde H-stansing 

waardoor u de bekabeling vlot en 

zonder haperen kan doorhalen...  

(op 40 cm en 1m van de onderkant 

en op 40 cm van de bovenkant van 

het profiel) is ideaal voor het door- 

halen van bekabeling ter hoogte 

van stopcontacten, schakelaars en 

deuropeningen.  

Let hierbij wel op de juiste oriëntatie 

bij plaatsing.

Verankering

De vernieuwde gehamerde structuur van de 

Gyproc® Metal Stud® profielen biedt een veilige 

verankering van de profielen.  

Doordat ze automatisch verankeren,  

kunt u ze eenvoudig uitlijnen. 

Middengroef

De verticale Gyproc® Metal Stud® 

(MSV) profielen zijn ontwor-

pen met dwarsgroeven voor de 

eenvoudige positionering van de 

gipsplaten.

Veilig schroeven

De 2 buitenste groeven die als schroeflijnen dienen, 

geven de exacte afstand aan die u  van de boord moet  

blijven. De schroeven trekken bovendien naar de groef, waar-

door uitschuiven vermeden wordt. Deze laatste eigenschap 

is ideaal bij speciale gipsplaten als DuraGyp, Rigidur,… 
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Productoverzicht

MSH..  – Horizontaal profiel EN 14195

Benaming H1 H2 Afmeting basis (mm) Lengte (mm) Artikelcode

MSH50 40 40 50 2500 G123100N
MSH50 40 40 50 4000 G102941N
MSH70 40 40 70 4000 G102943N
MSH75 40 40 75 4000 G102947N
MSH100 40 40 100 4000 G102944N
MSH125 40 40 125 4000 G102952N
MSH150 40 40 150 4000 G104917N

MSV..  – Verticaal profiel EN 14195

Benaming H1 H2 Afmeting basis (mm) Lengte (mm) Artikelcode

MSV50 48 51 48,8 2400 G103113N
MSV50 48 51 48,8 2500 G130959N
MSV50 48 51 48,8 2600 G102957N
MSV50 48 51 48,8 2800 G102958N
MSV50 48 51 48,8 3000 G102959N
MSV50 48 51 48,8 3200 G103027N
MSV50 48 51 48,8 3600 G102960N
MSV50 48 51 48,8 4000 G103165N
MSV70 48 51 68,8 2600 G102968N
MSV70 48 51 68,8 2800 G102969N
MSV70 48 51 68,8 3000 G102970N
MSV70 48 51 68,8 3200 G102965N
MSV70 48 51 68,8 3600 G102971N
MSV70 48 51 68,8 4000 G102967N
MSV75 48 51 73,8 2600 G102974N
MSV75 48 51 73,8 2800 G102983N
MSV75 48 51 73,8 3000 G103010N
MSV75 48 51 73,8 3200 G102999N
MSV75 48 51 73,8 3600 G102981N
MSV75 48 51 73,8 4000 G103187N
MSV75 48 51 73,8 5000 G129541N
MSV100 48 51 98,9 2600 G103015N
MSV100 48 51 98,9 3000 G103140N
MSV100 48 51 98,9 3600 G103208N
MSV100 48 51 98,9 4000 G102984N
MSV125 48 51 123,8 3600 G103184N
MSV125 48 51 123,8 4000 G126483N
MSV125 48 51 123,8 4800 G103029N
MSV125 48 51 123,8 5000 G106118N
MSV150 48 51 148,8 2800 G130917N
MSV150 48 51 148,8 3600 G130137N
MSV150 48 51 148,8 4000 G130145N

Gyproc® Metal Stud® profielen worden vervaardigd conform EN 14195 met een verzinking Z100 (100 g/m²)  
volgens EN 10346.

Gyproc® Metal Stud® profielen worden geleverd 

in bundels van 8 stuks per bundel. Maatwerk 

profielen kunnen vanaf 24 bundels op  

5 werkdagen geproduceerd worden. 

Informeer naar onze speciale  

Metal Stud® SoundBlock  

profielen voor akoestische  

oplossingen.
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Gyproc® Metal Stud®, het enige  
echte Gyproc® profiel

Gyproc® Metal Stud® profielen zijn te herkennen aan  

de duidelijke Gyproc stansing in het midden van het profiel,

de blauwe bedrukking op de flenzen, de langsgroef die exact 

het midden van het profiel aanduidt en de groeven die die-

nen als schroeflijnen.

De vernieuwde gehamerde structuur van het staal zorgt 

voor een onmiddellijke verankering van de profielen.  

Voor de professionele plaatser betekent dit een verhoging 

van het werkritme; de profielen staan steviger en vallen  

niet om.

Bovendien biedt Gyproc® een systeemgarantie bij gebruik 

van het complete Gyproc® pakket.

Dit is cruciaal bij het claimen van de performantie van  

het systeem na installatie, conform met de hiervoor  

gevalideerde proefrapporten.

Gyproc® in vochtige ruimten

In lokalen met wisselende luchtvochtigheden, waarbij 

water en/of waterdamp in wisselende perioden en pieken 

aanwezig is, zoals badkamers en doucheruimten in prive-

woningen, badkamers in hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, ... 

worden Gyproc® WR-platen met standaard Gyproc®  

Metal Stud® profielen toegepast. Voor toepassingen in  

lokalen die nagenoeg continu blootgesteld zijn aan water  

of waterdamp (bijvoorbeeld voldoende geventileerde  

zwembaden, enz.), raden wij aan om Glasroc H platen  

te bevestigen op Metal Stud® profielen voorzien van een  

extra corrosiebestendige coating. Deze profielen zijn op 

eenvoudige aanvraag te verkrijgen.
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Gyproc® Systeemgarantie, kies voor zekerheid

Metal Stud® is een gedeponeerde merknaam van Gyproc®. 

De profielen zijn perfect afgestemd op de verschillende 

Gyproc®-platen. De combinatie van beiden zorgt voor  

optimale systeemprestaties inzake stabiliteit, brand- 

veiligheid, geluidsisolatie en thermische isolatie. 

De Gyproc® systeemgarantie biedt u de zekerheid dat  

het gekozen systeem de gegeven prestaties uit onze  

folders en rapporten behaalt.  

Naast de garantie op prestaties, biedt Gyproc® u de  

zekerheid van een volledige technische ondersteuning  

voor, tijdens en na oplevering van het project.

Gyproc® Metal Stud® profielen  

zijn eenvoudig te herkennen: 

• groeven voor optimale positionering,

• gehamerde structuur, 

• blauwe markering, 

• Gyproc stansing, 

• blauwe bindstrips met witte Gyproc bedrukking.

+ + + + Gyproc
Systeemgarantie

+ + + + Gyproc
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SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM nv/sa
Sint-Jansweg 9 
Haven 1602 
B-9130 Kallo 
Tel.: +32 (0)3 360 22 11
Fax: +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be

www.gyproc.be

Gyproc® is een merk van Saint-Gobain Construction Products Belgium dat deel uitmaakt van de 

Gyproc Activity binnen de Saint-Gobain group. Deze is de absolute nummer 1 ter wereld voor de 

productie en verkoop van alle gipsmaterialen voor de binnen- en buitenafwerking, zowel voor 

nieuwbouw als renovatie.

De positie als marktleider blijft gehandhaafd door: 

• De blijvende investeringen 
• De voorsprong qua knowhow 
• De voortdurende innovatie 
• State-of-the-art productielijnen 
• De stabiliteit van een wereldspeler 

Dit laat ons toe u doorlopend producten
aan te bieden met de hoogste kwaliteit.

Gyproc biedt het meest evenwichtige en complete gamma 
bouwsystemen en oplossingen op basis van gips aan.

• Gipsplaten 
• Systemen: 
 • Scheidingswanden 
 • Muurbekledingen 
 • Plafonds 
 • Vloeren 
• Toebehoren.

 

Daarbij komt Gyproc tegemoet aan de huidige comfortproblematiek door oplossingen aan te bieden in verband met 
brandwerendheid, akoestiek, isolatie en renovatie. 
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