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Rockpanel Stones

Geïnspireerd
door
de natuur

IMAGINE
het onmogelijke
mogelijk

Met onze Rockpanel Stones-lijn zijn de
mogelijkheden vrijwel oneindig. Buigen, vormen,
graveren, perforeren: het kan allemaal!
Laat je inspireren door het productaanbod van 13
designs en kleuren of bespreek de mogelijkheden
voor een ontwerp op maat.
Onze panelen zijn licht, duurzaam, brandveilig en
gemakkelijk te verwerken en schoon te maken.

De Toren van Babel: een bouwwerk uit het land van Shinar
(Babylonië), gebouwd enige tijd na de zondvloed. Het
verhaal van de bouw lijkt een poging om het bestaan van
de verschillende menselijke talen te verklaren.
De Babyloniërs wilden beroemd worden door het bouwen
van een indrukwekkende stad en een toren “die tot in de
hemel reikt”.
God veroorzaakte een spraakverwarring tussen de
werklieden, waardoor ze elkaar niet langer konden verstaan.
De stad werd nooit voltooid.
Maar de droom bleef en spreekt nog steeds tot onze
verbeelding.

Klaar om je creativiteit te uiten
met Rockpanel Stones?

IMAGINE
steen dat

buigzaam is

Zo sterk als steen, 		
maar toch flexibel
Rockpanel Stones combineert het beste van
twee werelden: de panelen zien eruit als steen en
hebben dezelfde vuurbestendige eigenschappen,
maar kunnen ook gebogen en gevormd worden.
Nadat de panelen naar wens gevormd en
geplaatst zijn, hoef je je geen zorgen te maken
over krimpen of uitzetten. De panelen reageren
niet op temperatuurverschillen of vocht, waardoor
ze gegarandeerd dimensiestabiel blijven.
Hierdoor worden smalle voegen van slechts 5 mm
mogelijk.

IMAGINE
steen zo licht
als hout

Makkelijk te verwerken,
efficiënt te plaatsen
Dankzij hun lage gewicht – de 8 mm dikke panelen
wegen slechts 8.4 kg/m² - zijn Rockpanel Stones
gevelpanelen heel makkelijk te verwerken. Hierdoor
zijn ze uitermate geschikt voor toepassing in
hoogbouw.
Door het verwerkingsgemak zijn ze snel te
monteren, waardoor je tijd - en dus geld - bespaart.
De panelen kunnen op locatie op maat worden
gezaagd met standaard gereedschap. De randen
hoeven niet speciaal behandeld te worden en de
panelen kunnen op een simpele achterconstructie
van hout of aluminium geplaatst worden. Voor de
bevestiging kun je kiezen voor roestvrije schroeven,
klinknagels of semi-onzichtbare nagels.
Zelfs onzichtbare bevestiging is mogelijk door een
speciale lijm.

IMAGINE

volledig flexibele
verwerking

Speciaal gereedschap
is niet nodig
Op zoek naar een oplossing voor gevelbekleding
waar elke installateur of aannemer mee kan werken?
De installatie van Rockpanel gevelpanelen,
waaronder onze Stones-lijn, is heel gemakkelijk. Je
kunt de panelen verwerken met standaard gereedschappen. Alles waarmee je hout kunt bewerken is
ook geschikt voor onze panelen.
Ga je voor een design met bijzondere perforaties
of graveringen? Vrijwel alles is mogelijk! Dit soort
detailleringen kun je ter plaatse uitvoeren met de
hoogste precisie.

Laat die tijdrovende voorbereidingen
dus maar achterwege!

De panelen van Rockpanel
zijn klaar voor
een duurzame toekomst

IMAGINE
bouwen

aan creaties
voor
de toekomst

Bij een sprekend gevelontwerp hoort natuurlijk de
allerbeste uitvoering. Met Rockpanel Stones zijn
gebouwen klaar voor de volgende decennia. Voor
ons heeft duurzaamheid niet alleen te maken met
technische kwaliteit: ook qua esthetiek gaan we voor
het beste.
De unieke eigenschappen van Rockpanel gevelpanelen
garanderen een langdurige topkwaliteit.
Weersomstandigheden als regen, wind en zon kunnen
gebouwen soms sterk beïnvloeden. Gelukkig zijn de
gevelpanelen van Rockpanel op alles voorbereid.
De panelen zijn ongevoelig voor vocht en UVbestendig. Dat voorkomt zowel thermale uitzetting als
kleurvervaging. Met een ProtectPlus-coating wordt het
oppervlak zelfreinigend en maakt vuil geen kans.
Onze panelen zijn daardoor klaar om te schitteren –
nu en in de toekomst.

IMAGINE

onbeperkte
designvrijheid

Creativiteit
zonder grenzen
Door het gebruiksgemak en de vele
mogelijkheden voor buigen en vormen, zijn er
met Rockpanel Stones vrijwel geen grenzen meer
in creativiteit.
Met dertien design-variaties binnen de drie
looks ‘Mineral’, ‘Basalt’ en ‘Concrete’ hebben
architecten en ontwerpers veel mogelijkheden om
visionaire gevels te creëren met een authentieke
steen-look.
Op zoek naar een specifieke kleur of steen-look?
De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt! Neem
contact op om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor een op maat gemaakt ontwerp.

Rockpanel Stones - Designs
Mineral Designs

New Designs

NEW

Mineral Chalk

Mineral Silver

Mineral Graphite

Basalt Designs

Mineral Clay

Mineral Rust

NEW

Earth

Limestone

Een brandveilige oplossing
Veiligheid staat voorop. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn als
het om mensenlevens gaat. Rockpanel gevelbekleding is zeer
brandveilig: het is gemaakt van steenwolvezels van het natuurlijke
vulkanische gesteente basalt.

Basalt Zinc

Basalt Iron

Basalt Anthracite

Dit materiaal kan van nature extreem hoge temperaturen
weerstaan, zonder brandvertragende toevoegingen. De calorische
waarde van deze steenwol panelen is erg laag, waardoor ze niet
bijdragen aan een brand.

Concrete Designs

Concrete Ash

Concrete Platinum

Concrete Sand

Al onze panelen zijn van nature vuurbestendig. Voor hoogbouw
en hoogrisicogebouwen adviseert Rockpanel onbrandbare
(Euroclass A1-A2) materialen te gebruiken. Onze A2-panelen
(FS-Xtra) voldoen aan de eisen van Euroclass A2-s1, d0.
Ze voldoen daarmee aan de strengste regels voor brandveiligheid
voor de gevels van woningbouw en commerciële gebouwen.

BUILDING INSPIRATIONS
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Tel. +32 (2) 715 68 42
info@rockpanel.com
www.rockpanel.be
Meer weten over ons? Bekijk dan onze inspirerende projecten en vraag
een staal aan.
www.facebook.com/rockpanel
Volg ons en ben als eerste op de hoogte van onze laatste internationale
projecten.
www.twitter.com/rockpanel
Volg ons voor het laatste nieuws.
Netwerken en interactie.

