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“Zo functioneert
droogbouw techniek !”
John Kosmalla, Dipl. Ing., Architekt, RTL II

NORIT-droogbouw elementen
Lijmen - Klikken - Klaar.

www.jupiter-ideal.com

Bijzonder
Klik-Systeem

Geen
Schroeven
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Snelle
Montage

Extreem
Maatvast

Uw partner voor
innovatieve oplossingen.
Lindner GFT GmbH ontwikkelt, produceert
en verkoopt verschillende hoogwaardige
standaard produkten zoals gipsvezel en
droogbouw produkten. De modernste fabrieken
produceren met de nieuwste technieken
met de doelstelling: hoogste kwaliteit en
betrouwbaarheid.

Dit kunnen wij voor u doen.
- NORIT-Vloerverwarming
- NORIT-Droge egalisatie korrels - NORIT-Industrie elementen
- NORIT-Droogbouw elementen - NORIT-Droogbouw platen
- NORIT-Gebonden egalisatie
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NORIT-Droogbouw elementen
Lijmen – Klikken –
Klaar.
Het bijzondere NORIT-droogbouw element met
zijn revolutionaire klik-systeem is een nieuwe
standaard binnen het bereik van droogbouw techniek.

Bijzonder
Klik-systeem

Geen
Schroeven

Snelle
Montage

Extreem
Maatvast

Uw voordelen in een blik:
- Bijzonder klik-systeem
- Geen schroeven noodzakelijk
- Eenvoudige en snelle montage
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Overtuigende voordelen:
- Bijzonder klik-systeem, waardoor
extreem vlak oppervlak
- Extreem hoge maatvastheid
- Kortere montage tijd t.o.v.
bestaande systemen
- Geen schroeven noodzakelijk
om elementen te verbinden,
daardoor is geen egalisatie nodig
- Weinig extra nabehandeling nodig
voor de afwerking met diverse
vloer afwerkingen
- Eenvoudige en snelle montage

Veelzijdige mogelijkheden:
- Ideaal voor nieuwbouw en renovatie van oude gebouwen
- Voor zowel kantoor- en utiliteitsbouw als woningbouw
- Scholen kinderdagverblijven
- Ook voor natte ruimtes zoals badkamers geschikt
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NORIT-TE met bijzonder
klik-systeem
Voor een perfect resultaat.
De montage van de NORIT-droogbouw elementen maakt het mogelijk om constructief betere en zeer
hoog kwalitatieve vloeren te realisteren in korte tijd.

Lijmen
Met de systeem lijm word de verbinding
permanent verzekerd, en is extra verschroeven
niet noodzakelijk.

Klikken
De bijzondere klik verbinding zorgt voor
een eenvoudige en stabiele montage
van de elementen.

Klaar
Aan de kopkant worden de elementen met behulp
van het NORIT- aanslagblok goed in elkaar samengevoegd.
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NORIT-droogbouw elementen
De NORIT-droogbouw elementen zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Bij de standaard elementen
zijn de volgende uitvoeringen beschikbaar:

NORIT-TE 20 en NORIT-TE 25

- Droogbouw element van gipsvezel met klik-systeem,
Diktes: 20 en 25 mm

Optioneel zijn de volgende NORIT-droogbouw elementen te bestellen met verschillende toepassingen
ter verbetering van de bouwfysische eigenschappen, naar keuze is de combinatie ook apart leverbaar.

NORIT-TE 40 EPS

- Droogbouw element van gipsvezel met klik-systeem,
Dikte 20 mm
- Isolatieplaat van Polystyreen 20 mm

NORIT-TE 30 MW

- Droogbouw element van gipsvezel met klik-systeem,
Dikte 20 mm
- Isolatieplaat van minerale wol 10 mm

NORIT-TE 30 WF

- Droogbouw element van gipsvezel met klik-systeem,
Dikte 20 mm
- Isolatieplaat van houtvezel 10 mm
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NORIT-TE voor elke
toepassing
De ideale oplossing.
NORIT-droogbouw elementen zijn er in verschillende uitvoeringen, die optioneel met of zonder isolatie aangeboden worden. Hierdoor zijn de NORIT-TE elementen ideaal voor:

Brandveiligheid (niet brandbaar
conform F120)*

Droogbouw vloerverwarming
systemen

verschillende
vloerafwerkingen

Contactgeluid isolatie (< 30 dB)*

* al naar gelang geschikt
voor alle inbouw mogelijkheden.
Verdere informatie (Produkt datablad, montage
handleiding en bestek teksten) evenals
referentie objecten kunt u vinden op internet:
www.Lindner-Norit.com

Hoge belastbaarheid*

Ecologisch verantwoord

Economisch
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Lindner GFT GmbH

Jupiter Vloerverwarming Benelux BV

Lange Länge 5
97337 Dettelbach
Deutschland
Telefon +49 (0)9324/3 09-50 00
Telefax +49 (0)9324/3 09-53 00
Norit@Lindner-Group.com
www.Lindner-Norit.com

Westbaan 223
NL-2841 MC Moordrecht
Nederland
Telefoon +31 (0182399837
info@jupiter-ideal.com
www.jupiter-ideal.com
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