læringsmiljøer
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læringsmiljøer
Man lærer hele livet. I daginstitutionen, i grundskolen, på
ungdomsuddannelsen og på en videregående eller erhvervsrettet uddannelse – og i fritiden bruger man forskellige
idrætsfaciliteter eller aftenskoler. Smukke læringsmiljøer gør
læringen nemmere, tryggere og – ikke at forglemme – sjovere!
Rockpanels omfattende produktsortiment er din værktøjskasse til at designe inspirerende læringsfaciliteter. Hvad enten
der er tale om nybyggeri, renovering eller præfabrikerede
elementer, om det er permanente eller midlertidige skolebygninger - Der findes der altid en optimal facadeløsning
med Rockpanel.
Design uden begrænsninger
Læringsmiljøer stiller store krav til funktionalitet. De skal være
slidstærke, brandsikre, bæredygtige og robuste. Rockpanel
facadebeklædning opfylder samtlige krav, så du kan fokusere
på farver og design.
Oplev mulighederne med Rockpanel og lad dig inspirere!
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Alt hvad du behøver for at skabe
unikke og iøjnefaldende facader!
Hent inspiration fra naturen

Industrielt udtryk eller glittereffekt

Naturen er en vigtig inspirationskilde. Med Rockpanel Woods,
Stones og Natural kan designe en facade med et udtryk af
naturligt træ eller sten men uden disse materialers ulemper.
Vores plader er lige så slidstærke og vedligeholdelsesvenlige
som sten, samtidig med at de er lette og lige så nemme at
arbejde med som træ. Og hvis du for alvor vil lade naturen
spille en aktiv rolle i facaden, kan du med fordel udnytte
vores ubehandlede Natural-plader, der med tiden antager
en gyldenbrun patina.

Tiltræk opmærksomhed eller opnå et raffineret udseende
med en changerende Rockpanel Chameleon-facade eller et
cool industrielt udtryk med Rockpanel Metallics.

Arbejd med alverdens farver og former
Frembring legende, inspirerende facader med former og
farver. Understreg bygningens form, så den skiller sig ud fra
omgivelserne – eller lad den passe ind.
Skab dynamik ved at kombinere forskellige materialer
Skab dynamik i facaden ved at kombinere forskellige materialer. Brug dem ved siden af hinanden eller skab dybde i facaden, eksempelvis ved at kombinere Rockpanel Colours-plader
med lameller i aluminium eller træ.
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Fortæl din historie direkte på facaden
Rockpanel-pladerne påvirkes ikke af fugt og kræver derfor
ingen yderligere behandling, selv hvis pladerne fræses eller
perforeres. Det giver mulighed for nemt og effektivt at fortælle en historie eller kommunikere et budskab direkte med
fræsninger i facaden.
Præfabrikerede modulbygninger
Flere og flere skoler opføres som præfabrikerede moduler.
Her kommer Rockpanel for alvor til sin ret! Selvom der er
tale om en midlertidig løsning, er der ingen grund til at gå
på kompromis med facadedesignet.
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Rockpanel: et unikt materiale, der kombinerer
arkitektonisk frihed med funktionalitet
Æstetiske omgivelser har positiv indflydelse på læringsmiljøet i flere henseender. De forbedrer det sociale miljø i skoler
og fremmer kreativiteten. Ikke bare i undervisningslokalerne
men også uden døre.
Rockpanel giver ubegrænset arkitektonisk frihed til at skabe
smukke og inspirerende læringsmiljøer. Alle tekniske og
funktionelle krav er naturligt indbyggede i facadepladerne,
så du kan fokusere på designet, uden at bekymre dig.
Rockpanel facadebeklædning er.

BRANDSIKKER
	Brandsikkerhed spiller en helt central rolle i skolemiljøer.
Alle skal kunne lære og lege i sikre omgivelser!
Rockpanel-facadebeklædning er klassificeret i
Euroklasse A2: ubrændbar.
FUGTBESTANDIG
	Pladerne angribes ikke af fugt, så kanterne kræver ingen
efterbehandling. Det vil sige, at de kan monteres umiddelbart
efter tilskæring!
VEDLIGEHOLDELSESVENLIG
	Pladerne kræver minimal vedligeholdelse, og det kan
mærkes på udgifterne til renholdelse og vedligeholdelse.

BÆREDYGTIG
	Rockpanel facadebeklædning fremstilles af basalt – en
uudtømmelig vulkansk stenart – og genanvendte materialer.
HOLDBAR
	Rockpanel facadeplader er farvefaste og bevarer deres udseende i
rigtig mange år. Den officielt bekræftede levetid er minimum 50 år.
SLAGFAST
	Rockpanel facadebeklædning kan modstå selv de skrappeste
vejrforhold. Regn, vind, temperatursvingninger, sollys – pladerne
holder til det hele. Da stenuldsfibrene ligger på langs af pladen
er de fleksible og giver pladen en høj slagfasthed. Overflademalingen er holdbar og kan gøres endnu mere holdbar med en
ProtectPlus coating.
NEM AT RENHOLDE
	Renholdelsen af Rockpanel-plader kunne næsten ikke være nemmere:
Det meste luftbårne smuds Skylles simpelthen væk af regnen. Med
en ProtectPlus-coating øges pladernes evne til selvrenholdelse og
graffiti kan fjernes uden at pladen beskadiges.
NEM AT MONTERE
	Rockpanel-plader er lette og derfor nemme at montere. Eftersom
det ikke er nødvendigt at forbore pladerne, og kanterne ikke kræver nogen behandling, kan monteringen udføres på ingen tid.

		På de følgende sider kan du lade dig inspirere
		 af spændende Rockpanel læringsmiljøer fra hele Europa …
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HENT
INSPIRATION
I NATUREN
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Tilføj et strejf af naturen til
din facade med vores design
Woods, Stones eller Natural:
Brandsikre, robuste og slidstærke facader, der kombinerer
fordelene ved sten med træets
fleksibilitet.

TRÆHYTTESKOLEN
Holland

Hvad er mere pirrende for fantasien end en træhytte? Det var
bogstavelig talt en spadseretur i én af byens parker, der gav
arkitekterne idéen til denne skolebygning. Siden da har denne
kommuneskoles særprægede design inspireret mange andre –
både elever og lærere samt arkitekter fra hele Europa.
(Produkt: Rockpanel Woods)
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BASECAMP LYNGBY
Danmark
Basecamp rummer både universitetsstuderende,
forskere og borgere i alle aldersgrupper og nationaliteter med intentionen om at bringe disse grupper
tættere sammen på tværs. Byggeriet er inspireret af
den lokale natur bringer den ind i bygningerne.
(Produkt: Rockpanel Woods)
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LEIBNIZ-GYMNASIUM
Tyskland

Tanken bag den nye skolebygning var at frembringe et åbent
torv, der kan benyttes af alle som en slags markedsplads.
Undervisningslokalerne er placerede omkring torvet,
så eleverne bindes sammen indbyrdes på tværs af alder.
(Produkter: Rockpanel Natural og Rockpanel Colours)
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NORDHORN
ERHVERVSSKOLE
Tyskland
Denne tyske erhvervsskole skulle opgraderes inden for sit
eksisterende grundareal. Førhen så bygningen håbløst
gammeldags og trist ud, men nu udstråler den friskhed
og modernitet. Pladerne er klassificerede i europæisk
brandklasse A2 og yder optimal brandsikkerhed.
(Produkt: Rockpanel Woods)
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FARVER
OG FORMER
PIRRER
SANSERNE
11

Gør læring sjovere ved at benytte
forskellige farver og former.
Det kan nok gøre bygningen til
noget ganske enestående!
Fordi pladerne er nemme at
håndtere og kan tilskæres ude på
byggepladsen, er det legende let
at skabe unikke facader.

BETTY-GREIF-SKOLEN
Tyskland

Tanken bag denne skole for børn med indlæringsvanskeligheder
var at skabeen legende, børnevenlig facade. Den på én gang
simple og smarte måde, facadepladerne blev tildannet på,
frembringer sammen med brugen af flere grønne nuancer en
varieret, sprællevende facade.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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MAASNIEL SKOLEN
Holland

Symbolikken i dette facadedesign er hentet fra et træ.
Arkitekten ser først og fremmest træet som et samlingssted, hvor der afholdes møder, fortælles historier og
udveksles idéer. De glitrende farver og det banebrydende
design giver skolen liv.
(Produkter: Rockpanel Brilliant, Rockpanel Colours og
Rockpanel Woods)
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HUMLAN FÖRSKOLA
Sverige

Denne forskole (0.-6. klasse) på Gotland byder de yngste
elever på et sikkert og trygt miljø, der nok skal stimulere
og inspirere deres udvikling. Det legende sorte og gule
facadedesign var inspireret af en humlebi (”humla”), der
begiver sig på opdagelse i den store verden.
(Produkt: Rockpanel Colours i pladeformat samt opskåret i
plank og monteret på klink)
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LE PETIT TRAIN
Frankrig

I Montpelliers travle bymidte er et kollegium og et hotel
blevet samplaceret i denne iøjnefaldende bygning.
Collagen af farver på facaden vækker virkelig opsigt –
præcis som arkitekten havde til hensigt.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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GIV FACADEN
DYBDE OG
VARIATION
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Når kombinationen af materialer
udnyttes til at frembringe dybde
og variation i facaden, er der
hele tiden noget nyt at udforske,
efterhånden som man kommer
tættere på. Den smarte kombination af materialer skaber
ikke blot en visuelt tiltrækkende
effekt men kan samtidig give
funktionelle fordele.

KLOSTERMARKSSKOLEN
Danmark

Ved at anskue skolen som en by med et centralt torv og små grønne områder
opnåede arkitekterne et skoledesign, hvor eleverne det meste af tiden
befinder sig tæt på skolens bankende hjerte. Strategien førte til en sammenhængende skole, hvor eleverne hele tiden er i visuel kontakt indbyrdes og
dermed kan mærke skolens puls.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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SKOLEN I SYDHAVNEN
Danmark

Arkitekturen afspejler skolens vision om at udgøre et bindeled
mellem storbyen, havnen og lokalsamfundet. På Rockpanelpladerne bag lameller af genbrugsaluminium gengiver facaden
et kunstværk med afsæt i H.C. Andersens eventyr, og facaden
viser hele tiden ny perspektiver.
(Produkt: Rockpanel Colours)

18

BREDE SCHOOL HUISSEN
Holland

Kombinationen af aluminiumlameller med Rockpanel
Woods-facadeplader gør denne nyopførte skole visuelt
tiltrækkende i kraft af facadens lagdeling og rytme.
Kombinationen med tegl giver skolen et sejt, robust
udseende.
(Produkt: Rockpanel Woods)
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VESTEGNENS HF & VUC
Danmark

Med sin beliggenhed på en hjørnegrund udnytter bygningen
det naturlige dagslys til at skabe et indbydende og dynamisk
læringsmiljø. Facaderne er udført af grå og gyldne aluminiumlameller på baggrund af farvede firkanter, der understreger den
dybde, som aluminiumlamellerne frembringer.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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INDUSTRIELT
UDTRYK ELLER
GLITRENDE
EFFEKT
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På udkig efter en facade med
en smule tryllestøv? Den changerende effekt af Rockpanel
Chameleon vil helt sikkert vække
opsigt. Eller gå efter et cool
industrielt udtryk med Rockpanel
Metallics.

SKYLINE

Storbritannien
Skyline, et højhus indeholdende et kollegium, udgør et trygt
og inspirerende hjem for de studerende ved Bournemouth
University. Bygningen på 17 etager er brandsikker takket være
brugen af Rockpanel facadebeklædning i europæisk brandklasse
A2. Det markante, iøjnefaldende Chameleon-finish afspejler
beboernes ungdommelige sind, energi og aktivitet.
(Produkt: Rockpanel Chameleon)
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CHRISTOPHORUS-SCHULE
Tyskland

Selvom bygningen med sin beklædning af Rockpanel Metallics
og Colours har et moderne og industrielt udtryk, var der stadig
plads til tradition. Facaderne fortæller historien om Den Hellige
Kristoffer, som skolen er opkaldt efter.
(Produkter: Rockpanel Metallics og Rockpanel Colours)
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LES TRÈFLES
Belgien

Denne skoles grundplan bygger på undersøgelser, der viste, at
runde arealer frembringer op til 20 % mere spontan bevægelse hos
børnene. Og fordi cirkler har 20 % mindre facade for det samme
areal, valgte arkitekten at bryde med den traditionelle skolestruktur
med overdækkede gange og fik plads til et større legeareal.
(Produkt: Rockpanel Chameleon)
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COPPERGATE
Storbritannien

Ambitionen med dette kollegium i Swansea var at frembringe et
smukt, nutidigt vartegn. Den iøjnefaldende changerende
Chameleon-facade lever i enhver henseende op til bygningens navn,
Coppergate. Navnet er inspireret af 1800-tallets kobberindustri,
som Swansea var kendt for, mens ”gate” henviser til den fase i livet,
de studerende befinder sig i – porten til voksentilværelsen.
(Produkt: Rockpanel Chameleon, mat finish)
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LAD FACADEN
FORTÆLLE
EN HISTORIE
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Eftersom Rockpanel-pladerne
ikke påvirkes af fugt, behøver
kanterne ingen efterbehandling.
Det samme gælder for udfræsninger eller gennembrydninger, således at det er muligt at
fortælle en historie eller formidle
et budskab direkte på facaden.
Skab et kunstværk, skriv et budskab eller fortæl en hel historie.

SPORTSHAL I KAZAN
Rusland

Ved fræsning af det øverste lag af facaden
kom de farverige plader nedenunder til syne.
Denne visuelt spændende effekt passer perfekt
til bygningens funktion.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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LES TRÈFLES
Belgien

Fræsning er et elegant alternativ til traditionel
skiltning på i og omkring skolebygningen.
På den måde er det nemmere for elever og
besøgende at orientere sig. Og hvis et navn
eller layout ændrer sig, er det nemt at udskifte
en enkelt plade.
(Produkt: Rockpanel Chameleon)
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MIDMILL SCHOOL
Storbritannien

Naturlige og kulturelle temaer har givet inspiration til en iøjnefaldende
ny skole i landlige omgivelser. Rockpanel-plader i varme og livlige
orange, gule og grønne nuancer med elegant kontrasterende mønstre
frembringer en levende, nutidig æstetik.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY
Storbritannien

Kunstværket formidles gennem dynamiske markeringer og stregtegninger fræset ind i Rockpanelbeklædningens overflade. Den er
inspireret af en sprudlende historie om produktion af spisebestik og
sølvtøj i Sheffield, hvor universitetet ligger.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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FLEKSIBILITET
MED PRÆFABRIKEREDE
MODULER
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Mange skoler opføres som
præfabrikerede moduler, og
mange står de kun som en midlertidig løsning eller som
annekser til eksisterende skoler.
Alligevel er der ingen grund til
at gå på kompromis med facadedesignet! Vælg et klassisk design, der går godt i spænd med
næsten alle typer arkitektur,
eller vælg et farverigt design
med et personligt præg.

BØRNEHUSET
KÆRET
Danmark

I denne daginstitution, der er udformet
som en firkløver, er det enkelte barn
tilknyttet ét af de fire kløverblade. Hver af
stuerne har sin egen farve, så børnene
har ingen problemer med at finde ”hjem”.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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MARIEDALSSKOLAN
Sverige

Ved udvidelsen af denne skole med modulbygninger blev en række fordele ved denne
fleksible tilgang udnyttet. Højrøde facadeplader for at give bygningerne et farverigt,
indbydende udseende der passer godt til
klassisk svensk byggeskik.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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EKENS SKOLA
Sverige

Ekens skole i centrum af Hammerby Sjöstad er et
fantastisk eksempel på en modulbygget skole til
450 elever udformet som en treetagers bygning.
Skolemodulerne blev opført på blot tre uger.
(Produkt: Rockpanel Structures)

MISSION GROVE
PRIMARY SCHOOL
Storbritannien
Præfabrikerede bygninger kan også give mulighed for
at slippe kreativiteten løs! Tilføjelsen af nogle farverige detaljer til Rockpanel Woods-pladerne giver denne
grundskole et muntert og varmt udtryk.
(Produkter: Rockpanel Woods og Rockpanel Colours)
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Anvendte
Rockpanel
produkter
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Rockpanel Colours
Fascinerende udvalg af farver.
Lad din facade falde i med omgivelserne. Eller lad den skille sig
ud i bymiljøet. Oplev fuldkommen frihed til at designe en unik
bygning i stort set alle de farver, man kan ønske sig. Du har
fuldstændig designfrihed og næsten alle farvetoner er mulige.

37

Ud over vores standard- og special RAL-/NCS-farver kan du
vælge stort set enhver skræddersyet (Custom) RAL/NCS-farve.
Læs mere på vores web site om minimumsbestilling og leveringstider for Rockpanel Colours Standard, Special og Custom.

Rockpanel Metals

Rockpanel Chameleon

Make your metals vision rock!

Fortryllende forskellig fra alle vinkler.

Giv facaden et elegant, industrielt udtryk med Rockpanel Metals.
Med sin specielle overflade tryller Rockpanel Metals enestående
effekter frem på facaden når den rammes af lys.Rockpanel Metals
består af to serier: Elemental Metals serien, der består af de
vigtigste ædelmetaller samt Advanced Metals serien, der har fået en
særlig rustik patineret finish.

Fortryllende forskellig fra alle vinkler. Gør din bygning til et blikfang, der til stadighed skifter udtryk og konstant imponerer og
inspirerer. Betragt facadens farve fra en anden vinkel. Farven er
aldrig den samme, uanset hvor længe man betragter bygningen.

White Aluminium

Grey Aluminium

Steel

Gunmetal

Copper

Platinum

Yellow Gold

Classic Gold

Silver

Verdigris

Rockpanel Chameleon-facadens overflade skifter hele tiden
afhængigt af betragtningsvinkel og solens stilling på himlen.
Hemmeligheden bag disse levende farver er et særligt
lag med krystaleffekt.

Light purple – Light brown

Purple – Green – Blue

Dark Copper

Bronze

Electrum

Brass

Titanium
Red – Gold – Purple

Ultramarine
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Green – Brown

Rockpanel Woods

Rockpanel Natural

Fleksibelt som træ. Robust som sten.

I samklang med vejrliget.

Giv facaden et smukt naturligt udtryk, der kan danne en varm og
levende ramme for bygningens brugere. Byg med den frihed og
stabilitet, som moderne arkitektur forlanger. Rockpanel Woods
giver din bygning et udseende som naturtræ. Og samtidig
opnår bygningen holdbarheden, den lave vedligeholdelse samt
brandsikkerheden der kendetegner en facade udført i sten.

En facades sande skønhed kan indimellem være helt puristisk.
Hav mod til at lade sol, vind og nedbør yde deres bidrag.
Uden påføring af maling eller overfladecoating lader Rockpanel
Natural vejrliget spille en aktiv rolle i patineringen af facaden.
Bygningen indgår fra dag ét som en naturlig del af omgivelserne
på en organisk og interaktiv måde.
Rockpanel Natural-pladerne har ingen coating, så de forandrer
sig under indflydelse af vind og vejr. Som med andre naturlige
materialer som træ, beton og stål sørger sollyset med tiden for
naturlig patinering og farvning. Pladerne får en smuk gyldenbrun farve med tiden.
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Ceramic Oak

Rhinestone Oak

Carbon Oak

Slate Oak

Marble Oak

Caramel Oak

Black Oak

Ebony Agate

Ebony Limestone

Ebony Granite

Ebony Slate

Ebony Marble

Mahogany

Cherry

Alder

Teak

Beech

Oak

Merbau

Typisk farve ved
montering

Naturlig farvenuance
efter ca. 6 uger (afvigelser kan forekomme)

Rockpanel Stones

Rockpanel Lines2

Holdbart som sten, let at bearbejde som træ.

Planker – når der ønskes linjer.

Lad dig inspirere af naturens mange stentyper og design
din facade med et naturligt udtryk af sten. Byg med stenens
styrke, men med et fleksibelt materiale, der kan tilpasses
form og dimension.

Leg med traditionelle facadeudtryk – brug linjer som et gennemgående element eller som en designdetalje. Med Rockpanel
Lines²-planker kan du nyfortolke den klassiske not-og-fer-profil.
Plankerne er holdbare, nemme at vedligeholde og omkostningseffektive.
Rockpanel Lines² forlener enhver facade med et smukt, rent
udseende. Det er også velegnet til mindre facadepartier på
bygningen eller taglinjen. En legende effekt opnås ved at
kombinere de to bredder (S og XL).
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Mineral Chalk

Mineral Silver

Mineral Graphite

Mineral Clay

Mineral Rust

Basalt Zinc

Basalt Iron

Basalt Anthracite

Mineral Earth

Mineral Lime

Concrete
Platinium

Concrete Ash

Concrete Sand

RAL 9010

Grey
(Ready-to-paint
primer)

RAL 9001

RAL 7004

RAL 1015

RAL 7016

Rockpanel Premium
Skræddersyede facadeløsninger.
Hvis du ikke vil gå på kompromis med designet og detaljerne
i dit projekt men ønsker en helt unik løsning der ikke findes
som standard, så er Rockpanel Premium det helt rigtige valg.
Pladerne forener alle fordelene ved Rockpanel facadeplader,
samtidig med at Rockpanel Premium giver en række muligheder, der bryder med de normale rammer.

INDIVIDUELLE DESIGN
ALL

Kombinér samtlige vores farver, design
og finish, som du har lyst til.

MAT, HALVBLANK, HØJGLANS
ALL

Leg med lyset – vælg mellem tre
forskellige glansniveauer.

PROTECTPLUS ER STANDARD
PROTECT PLUS

Supereffektiv mod smuds og graffiti.

SKRÆDDERSYEDE FORMATER
OG DIMENSIONER
Tænk uden for rammen med skræddersyede farver og
design samt skræddersyede formater og dimensioner.

SKJULT BEFÆSTELSESSYSTEM
Ingen synlige nitter eller skruer – kun jeres
fuldendte facadedesign.

BRANDSIKKERHED
Med Rockpanel Premium opfylder du
automatisk de højeste brandsikkerhedskrav,
eftersom facadepladerne er klassificerede
A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Montér facaden så det
understøtter dit design.
Skruer, nitter, søm, lim eller skjult
befæstelse – valget er dit.

Skruer

Nitter

Søm

Skruer

Nitter

Søm

Lim

Skjult befæstelse

Lim

Skjult befæstelse

Rockpanel-plader kan monteres på mange forskellige måder.
Skruer eller nitter benyttes til synlig mekanisk befæstelse.
De kan farvematches med facaden eller vælges i en kontrasterende farve. En mere raffineret, mindre oplagt variant er søm,
der næsten ikke er til at se.
Hurtig, usynlig befæstelse af facadeplader er også en mulighed
med vores limsystem Tack-S eller sidst men ikke mindst tilbyder
vi et skjult befæstelsessystem.
Det giver jer mulighed for nemt at skabe en fuldendt facade
med usynlig mekanisk befæstelse.
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Rockpanel er medlem
af ROCKWOOL-familien
Alle medlemmerne af ROCKWOOL Gruppen har en fælles
målsætning om at udnytte stenens naturligt indbyggede styrker
i alle facetter.
Når man vil frembringe et perfekt læringsmiljø, er energieffektivitet
og akustik også yderst relevante faktorer. Medlemmerne af
ROCKWOOL-familien udnytter stenuldens styrke til at udvikle,
producere og markedsføre løsninger inden for disse områder:

GRODANs præcisionsvækstprodukter øger mængden (udbyttet) samt
kvaliteten af afgrøderne og begrænser driftsmæssige risici.

Udformning af en energieffektiv skole?

Vores fælles målsætning:
At give stenens naturlige styrke frit løb og gøre den til en del af vores
allesammens liv.

ROCKWOOL isolering tilbyder en vifte af produkter, der bidrager
til at gøre bygninger brandsikkre, energieffektive og behagelige.
Isoleringsprodukterne er med til at spare på klodens energiressourcer
og på den måde bidrage til at forebygge alvorlige miljøproblemer.
Endvidere har de unikke varmeegenskaber af stenuld forbedret
indeklimaet i mange læringsmiljøer.
Ambitioner om at optimere læringsmiljøet inden døre?
Designet af en skole er en kompleks og krævende arkitektonisk
udfordring. De indvendige bygningsmaterialer til skoler skal
yde akustisk komfort, være nemme at vedligeholde, fleksible,
tilpasningsvenlige og robuste.
Rockfon akustikløsninger sænker støjniveauet i undervisningslokaler,
idrætshaller, svømmehaller og spisesale, så eleverne eller de studerende kan høre efter, koncentrere sig og få udbytte af undervisningen –
eller slappe af og lege.
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De øvrige medlemmer af ROCKWOOL-familien
LAPINUS markedsfører tekniske stenuldsløsninger og hjælper aktivt
sine kunder med at opfylde de hurtigt skiftende globale udfordringer
på forskellige markeder som bilproduktion og skybrudssikring.

Release the
natural power of
stone to enrich
modern living

44

RP SB DK / 202010 / DK / 202205 / 2.0

BUILDING INSPIRATIONS

Part of the ROCKWOOL Group

www.rockpanel.dk
Få mere at vide om os, se inspirerende projekter
og bestil en vareprøve

www.facebook.com/rockpanel
Vær den første til at læse om vores nyeste, internationale projekter.
www.twitter.com/rockpanel
Få de seneste nyheder og opdateringer.
Engager og ingerager.
www.instagram.com/rockpanel
Bliv inspireret.

