
projekt: scandic copenhagen 
vester søgade – københavn 
■  bygherre: scandic hoteller 
■  renovering af alle værelser på alle etager
■  produkt: 8000 lm gyproc aquabead™

scan koden og se hvor 
nemt gyproc 

aquabead monteres. 

Nyt hjørNeprofil, 
Gyproc AquABeAd™,  ANveNdt 
på ScANdic copeNhAGeN
■ nem montage
■ Mindre spild
■ bedre økonomi



case: 
ScANdic 
copeNhAGeN

gyproc aquabead™

gyproc aquabead™

■ Gyproc AquAbeAd, er et nyt selvklæbende hjørneprofil, som allerede er blevet en stor succes på 
markedet. gyproc aquabead sikrer hurtig montage og mindre spild, hvormed en stor økonomisk 
fordel opnås.
sba entreprenør stod over for en stor renoveringsopgave af scandic copenhagen. i den 
forbindelse introducerede gyproc konsulent allan gullaksen, sba entreprenør for gyproc 
aquabead. sab entreprnør kunne straks se fordelene ved produktet og ville gerne afprøve 
det. de startede med at få gyproc aquabead leveret til et mindre antal værelser. begejstringen 
var stor og det blev hurtigt beslutttet at anvende gyproc aquabead til hele opgaven. 
i alt blev det til 8000 lm.

■ udtAlese frA tom Hoelsveen sbA entreprenØr:
» profilet var nemt at tildanne og gav mindre slitage af værktøj.
» det holder langt bedre end traditionelle stålspartelprofiler 
 og sikrer korrekt hæftning til hjørnet. hermed undgik vi at 
 skulle gå profilerne igennem inden frigivelse til spartelarbejdet.
» vi fik langt mindre spild end ellers, pga de stærke kartoner   
 som gyproc aquabead leveres i, da de ikke blev ødelagt i 
 opbevarings fasen.
» det vurderes at sba entreprenør har sparet cirka 25%    
på mandetimer i forbindelse med opsætningen af profilerne.
“Alt i alt synes vi, at Gyproc Aquabead er et rigtig godt 
produkt, som vi klart vil anvende fremover på vores projekter”, 
afslutter tom hoelsveen fra sba entreprenør.
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■ f A k tA : gyproc aquabead, 
er et  nyt alternativ til traditionelle 
hjørne- spartelprofiler af stål og har 
mange fordele

• hurtig montage
• stor slagfasthed
• høj klæbeevne
• Let at forkorte
• nem montage
• eliminerer opsprækninger
• Lav vægt
• Mindre udsat for håndteringsskader

vand sprayes på 
gyproc aquabead.

gyproc aquabead
spartles glat.


