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ANSVARSFRASKRIVELSE: Flere bygninger i denne brochure er baseret på originalt 
arkitektonisk arbejde, som er blevet modificeret til inspirationsformål. 
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Hvis du vil skabe noget helt ekstraordinært,  
har du brug for fuldstændig designfrihed.  
Din kreativitet skal bringe dit projekt videre end 
hvad der før er skabt. Hvorfor ikke forvente det 
samme af de materialer, du arbejder med?
Med Rockpanel Premium tilbyder vi alt, hvad du 
behøver – og mere til.

Rockpanel Premium:
Sæt fantasien fri
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Din kreativitet gør en bygning 
uforglemmelig
Uanset kravene i dit design er Rockpanel 
Premium klar til udfordringen. Uanset hvilken 
farve, udtryk eller form, du har i tankerne:  
Vi hjælper dig med at rykke grænserne.
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Komplet designfrihed med 
Rockpanel Premium

Kombiner alle vores farver, designs og overflader 
akkurat som du ønsker det. Hvorfor holde sig inden 

for rammerne?

Kombiner for eksempel mønstrene fra Rockpanel 
Woods eller Stones med effekterne fra Rockpanel 

Chameleon eller Metallics. Enhver farvetone er mulig, 
naturligvis.



Leg med lyset
Mat, halvblank eller højglans?

Det er op til dig! Vælg den finish, der 
passer bedst til dit design, eller kombiner 

forskellige glansniveauer for en endnu  
større virkning.
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mat højglanshalvblank

Fabelagtig finish
Når du realiserer dit projekt, skal hver 
eneste detalje være på plads. Derfor 
tilbyder vi tre forskellige glanskvaliteter: 
mat, halvblank og højglans.

Hvert glansniveau har sit eget udtryk, så 
du kan lege med lyset for at skabe det 
perfekte billede. Og ved at kombinere 
vores forskellige finish-typer kan du  
skabe helt nye udtryk.



Bevar skønheden
Alle Rockpanel Premium facadeplader er  
forsynet med et gennemsigtigt ProtectPlus 
beskyttelseslag. Dette giver en endnu bedre 
beskyttelse mod UV-stråling og andre miljø-
påvirkninger.
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ProtectPlus coating 
Facader skal holde til en del. Sollys, 
vind, snavs, regn ... Rockpanel Premium 
pladerne er klar til selv de barskeste 
vejrforhold. Med ProtectPlus coating er 
de særdeles godt beskyttet mod disse 
udfordringer.

Ud over optimal farveægthed har 
Rockpanel Premium pladerne forhøjet 
selvrensende evne. Det betyder, at det 
meste snavs på facaden simpelthen 
skylles væk af regnvandet. Selv graffiti 
kan let fjernes med et særligt rengø-
ringsmiddel.

Rockpanel Premium facader påvirkes 
ikke af fugt. Basismaterialet basalt 
krymper eller udvider sig ikke, heller 
ikke ved store udsving i temperatur  
og luftfugtighed.

ProtectPlus giver ekstra beskyttelse mod  
UV-stråling, så farverne forbliver smukke  
og strålende.

Pladerne er helt upåvirkelige over for fugtighed.

Snavs har stort set ingen chancer!



Indbygget  
brandsikkerhed
Når det handler om at beskytte 
menneskeliv, kan man aldrig 
være for sikker. Vores naturligt 
ubrændbare plader er det  
sikre valg.
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Optimal brandsikkerhed
Sikkerheden kommer først. Det går vi ikke på  

kompromis med.

Vores Rockpanel Premium plader, der er klassi-
ficeret som Europæisk brandklasse A2, er det 

ansvarlige valg for højhuse og „højrisiko“ 
bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, 

alderdomshjem osv.)

Rockpanel Premium pladerne 
opfylder den højeste europæiske 
brandsikkerhedsstandard og er 
klassificeret i brandklasse A2-s1,d0, 
ikke-brændbar.

ikke-brændbar brændbar



En fuldkommen facade
Ingen synlige nitter eller 
skruer – kun dit eget, helt 
rene facadedesign.  
Brug vores skjult mekanisk 
befæstigelsessystem til 
Rockpanel Premium.
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Fremhæv dit design med usynlig montering af 
facaden. Vores metode til skjult mekanisk befæ-
stigelse er ikke kun en perfekt løsning ud fra et 
æstetisk synspunkt. Den sikrer også problemfri 
montering og garanterer absolut stabilitet.

Ønsker du en helt ren facade? Så vælg 
en løsning med skjult mekanisk befæ-
stigelse.



Naturlige former
Brug naturens former. 
Organiske former passer 
smukt ind der, hvor hjørner 
og kanter ikke fungerer.
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Bøj og form pladerne
Bøj og form Rockpanel Premium facade-
pladerne, så de passer til din designvision.  
Dette kan gøres direkte på byggepladsen 
for at opnå det perfekte forløb langs 
konturen af din bygning.



Lad din facade 
kommunikere
Tag det personlige udtryk 
op på et helt nyt niveau. 
Brug fræsning eller  
perforering til at skabe 
unikke kunstværker, 
budskaber eller firmalo-
goer. 
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Fræsning og perforering
Med fræsning i facaden kan du skabe  
et stærkt, personligt udsagn. Du kan  
formidle dit budskab ved bogstaveligt talt 
at lade facaden tale for sig selv. Rockpanel 
plader påvirkes ikke af fugt og kræver  
derfor ingen specialbehandling bagefter.



Nem håndtering og  
funklende design
Sav og bor i Rockpanel Premium pladerne 
uden specialværktøj. Udvid dit kreative rum 
inden for facade design med Rockpanel  
Premium.
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Fleksibel og robust
De robuste, men fleksible Rockpanel 

Premium plader har lav vægt og er 
nemme at montere. Alt kan udføres 

med standardværktøj som også  
anvendes til træ.



Begræns ikke din fantasi.
Alt er muligt.
Med Rockpanel Premium kan du skabe 
præcis den facade, du måtte ønske. 
Vælg blandt mere end 200 mønstre og 
farver, eller gå efter et skræddersyet 
design. Tilpassede dimensioner og fuld 
fleksibilitet i håndteringen giver optimal 
effektivitet ved montering med minimalt 
spild i forbindelse med tilpasning af 
pladerne. 
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For at kunne opnå det bedste udtryk tilbyder Rockpanel Premium endnu 
større fleksibilitet i dimensionerne. Pladerne fås i enhver længde, du har 
brug for, mellem 1.700 mm og 3.050 mm. Til et smukt og økonomisk resultat 
stort set uden spild.

Perfektion i alle dimensioner

Rockpanel Premium
Tykkelse 11 mm

fra 1.700 mm op til 3.050 mm



Fra naturen, for naturen
Ligesom alle andre Rockpanel facadeplader 
fremstilles Rockpanel Premium pladerne  
af basalt – et naturligt materiale, der ikke 
udtømmer naturens ressourcer.
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* BRE Globalt bekræftet levetid 60 år / ETA-levetid 50 år

Bæredygtighed er en afgørende faktor i alt, hvad 
vi gør. Tag for eksempel basalt, grundmaterialet i 
alle vores plader, findes i stort set ubegrænsede 
mængder i naturen. Et ansvarligt valg, både nu og 
i fremtiden. Alle Rockpanel facadeplader har en 
officielt bekræftet levetid på 60* år. Og derefter er 

de næsten fuldt genanvendelige.

Indbygget bæredygtighed
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www.rockpanel.dk
Få mere at vide om os, bestil produktprøver, og få inspiration fra  
spændende referenceprojekter.

www.instagram.com/rockpanel
Lad dig inspirere af billeder fra smukke projekter. 

www.facebook.com/rockpanel
Følg os, og bliv den første til at se vores seneste internationale projekter. 

www.twitter.com/rockpanel
Følg os for de seneste nyheder og opdateringer. 

Engager dig aktivt.
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