
Gyproc Habito -rakennuslevyn pohjoismainen valmistus siirtyi
Suomeen
Rakentajien ja remontoijien keskuudessa nopeasti yleistyvän erityisen lujan Gyproc Habito -rakennuslevyn valmistus on alkanut Suomessa.
Saint-Gobain Finland Oy:öön kuuluvan Gyprocin Kirkkonummen-tehdas valmistaa tuotetta vientiin myös Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja
Baltian maihin. Pohjoismaisen valmistuksen keskittämisellä Suomeen on erittäin positiivisia vaikutuksia niin kotimaisille rakentajille kuin
tehtaan tulevaisuudelle, kertoo Gyprocin liiketoimintajohtaja Virpi Riekkinen.

Gyproc Habito on erityisen luja kartonkipintainen rakennuslevy, jolle valmistaja lupaa hyvän iskunkestävyyden sekä yhden tavallisen puuruuvin
varassa 40 kg ripustuskuorman. Tuote on suunniteltu kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä kulutuskestävyyttä, kuten keittiöt, tekniset tilat,
autotallit, koulut ja päiväkodit. Gyproc Habito lanseerattiin Suomessa vuonna 2016, ja levyt valmistettiin aiemmin Englannissa.

– Gyproc Habiton myyntimäärät ovat tuplaantuneet vuosittain, ja uskomme kotimaisen valmistuksen lisäävän kysyntää entisestään. Nopea
toimitusaika ja hyvä saatavuus ovat tärkeitä asiakkaillemme, paikallisen valmistuksen kautta pystymme tarjoamaan entistä korkeamman
palvelutason ja toimitusvarmuuden, Riekkinen kertoo.

Gyproc Habiton kotimaisen valmistuksen aloittamista edelsi vuoden mittainen kehitysprojekti, jossa rakennuslevyn alkuperäinen resepti
mukautettiin Kirkkonummen tuotantolinjalle. Tämän lisäksi Gyproc investoi uuteen laboratorioon ja henkilöstön koulutukseen.

– Gyproc Habito on patentoitu, korkeatasoinen premium-tuote, jonka tiukat tekniset vaatimukset vaativat enemmän tuotannolta. Karkeasti voi
sanoa, että kolmen tunnin tuotanto vaatii viiden tunnin testausta laboratoriossa, Riekkinen kuvailee.

Rakentajan urakkaa Gyproc Habito puolestaan lupaa helpottaa. Levyn lujuus- ja ripustusominaisuuksien ansiosta seinärakenteen voi toteuttaa
ilman vaneri- tai OSB-levyä, joita perinteisesti on käytetty ripustettavuuden saavuttamiseksi. Gyproc Habiton käyttö on Riekkisen mukaan
yleistynyt esimerkiksi sairaaloiden, hoivakotien ja koulujen rakentamisessa niin Suomessa kuin ulkomailla.

– Uuden tuotteen pohjoismaisen valmistuksen keskittäminen Suomeen on osoitus Kirkkonummen tehtaan korkeasta laadusta, tuottavuudesta
ja turvallisuudesta. Kyseessä on mittava investointi, joka varmistaa Gyprocin toiminnan ja tehtaan edelleen kehittämisen.

Lisätietoja

Virpi Riekkinen, liiketoimintajohtaja, Gyproc 045 636 5254, Virpi.Riekkinen[at]saint-gobain.com

Saint-Gobain Finland Oy

Tuotamme toimivia rakentamisen ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja lisäävät asumismukavuutta. Olemme osa kansainvälistä
Saint-Gobain-konsernia, joka on maailman johtava rakennustuotteiden toimittaja. Tärkeitä arvojamme ovat turvallisuus, energian
säästäminen, ympäristöystävällisyys ja innovatiivisuus. Hyödynnämme koko konsernin maailmanlaajuista osaamista ja kokemusta
asiakkaidemme eduksi.

Gyproc tarjoaa korkealaatuisia ja monipuolisia kevytrakentamisen ratkaisuja, jotka kattavat kipsilevyt, Gypsteel-teräsrunkoiset
kipsilevyseinät, kipsilaastit sekä Gyptone-alakatot. Tavoitteenamme on toteuttaa muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia
tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Olemme luotettava kumppani suunnittelusta toteutukseen. www.gyproc.fi,
www.facebook.com/GyprocSuomi

Gyproc Habito® on erityisen luja kartonkipintainen rakennuslevy, joka tarjoaa erinomaisen ripustuslujuuden ja iskunkestävyyden.
Levy kestää yhden tavallisen puuruuvin varassa jopa 40 kg ripustuskuorman ja se on merkittävästi muita levytyyppejä lujempi.
Habito®-levyllä on kipsikartonkilevyjen kaikkien aikojen paras jäykistyskapasiteetti. Reunaohennettu ja vaaleapintainen levy on
helppo saumata ja pinnoittaa. Gyproc Habito® -levy soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä kulutuskestävyyttä,
kuten keittiöt, tekniset tilat, autotallit, koulut, päiväkodit ja sairaalat. Levyllä on M1-sisäilmaluokitus ja CE-merkintä. www.habito.fi


