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Geeft uw verhaal vorm
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kijken"
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Ieder bedrijf, ieder gebouw heeft zijn verhaal. Verhalen die
kunnen worden vertaald in unieke vormen, unieke gevels,
uitzonderlijke gebouwen: uw gebouw! ROCKPANEL produceert een flexibel en robuust materiaal dat gemakkelijk in
alle mogelijke vormen kan worden toegepast. Als architect
kunt u op een informele, creatieve en uitermate persoonlijke manier het verhaal achter uw ontwerp vertellen.
Lees de visie achter het hoofdkantoor van ROCKPANEL op bladzijde 4.
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Over ROCKPANEL
De ROCKWOOL Groep is in de loop der jaren geëvolueerd
van het bieden van op steenwol gebaseerde producten
naar het creëren van efficiënte en esthetische oplossingen
die gebouwen tegen het milieu en het milieu tegen de impact van gebouwen beschermen. Een ware evolutie die tot
uitdrukking wordt gebracht in “CREATE AND PROTECT®”.
Voor ieder gebouwtype, biedt de ROCKWOOL Groep een
uitgebreid scala aan oplossingen. Wat ROCKPANEL biedt
voor de gevel bieden ROCKWOOL® en ROCKFON® voor
akoestische en thermische isolatie van gebouwen: door
het leveren van een unieke combinatie van ontwerpvrijheid,
duurzaamheid, brandwerendheid en kosten efficiëntie.
Het duurzame plaatmateriaal van ROCKPANEL wordt - net
als alle andere producten van de ROCKWOOL Groep – geproduceerd op basis van het natuurlijk gesteente basalt.
Een vulkanisch gesteente waaraan alle ROCKWOOL producten haar unieke eigenschappen ontlenen. Trends als
gelaagdheid, organische vormen en duurzaamheid in combinatie met een sterke nadruk op kosten en installatietijd
vragen om flexibel maar robuust plaatmateriaal dat eenvoudig op elk gewenst formaat en in elke gewenste vorm kan
worden toegepast. De voordelen van steen én hout zijn bij
ROCKPANEL in één product verenigd. De producten worden
al vele jaren in verschillende landen toegepast voor de
afwerking van gevels, toepassingen rondom het dak en detailleringen. Meestal als decoratieve bekleding in geventileerde constructies, waarbij de platen bijdragen tot een
kostenefficiënte en esthetisch hoogwaardige buitenschil
voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

ROCKPANEL plooit en buigt zich naar
uw visie, uw ideeën en uw wensen. Een
uniek product voor een uniek ontwerp.
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Het ROCKPANEL verhaal:
inspirerend en uitdagend!
Toen Architect Luc Nooijen van Architecten aan de Maas
(NL) de gevel ontwierp voor het ROCKPANEL gebouw in
Roermond (NL) lag het materiaal voor de hand. Inspiratie vond hij in het productieproces. Het resultaat is
een gevel waarin dit proces, maar ook de unieke kwaliteiten van ROCKPANEL op een opmerkelijke manier tot
leven worden gebracht. Een gevelarchitectuur waarin
product en vormgeving elkaar hebben gevonden in een
vloeiend samenspel van lijnen, kleuren, perspectieven
en lichteffecten.
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Een gelaagd verhaal

Een betekenisvol verhaal

Architect Luc Nooijen: “Het ROCKPANEL productieproces

“Op het eerste gezicht zie je een mooie gevel. Kijk je verder,

was voor mij een bron van inspiratie. Het verhitten en smel-

dan ontdek je de kwaliteiten en toepassingsmogelijkheden

ten van het basalt en het spinnen van de steenwol draden tot

van ROCKPANEL. De gevel toont aan dat het plaatmateriaal

het ruwe basisproduct spraken enorm tot mijn verbeelding.

op alle mogelijke manieren kan worden gebogen. De derde

Je ziet die vloeibare substantie letterlijk over de spinwielen

laag onthult het productieproces. Het product is de gevel en

vliegen en stollen tot stenen draden. In de gelaagdheid van de

de gevel is het product. De gevel vertelt echt ‘het verhaal’ van

ROCKPANEL-gevel heb ik die symboliek van verhitten en spin-

ROCKPANEL.”

nen trachten te vatten.”

Een verlicht verhaal

Een verhaal van alle tijden
“Als ik in de buurt ben, rijd ik altijd langs het pand. Wat me

“Het open karakter van de bovenliggende grijze laag cre-

dan telkens weer opvalt is de onveranderlijkheid van de ge-

ëert een voelbare spanning. En door de werking van het licht

vel. Hij blijft nieuw en ongeschonden. Die stabiliteit in vorm

presenteert de gevel zich telkens weer anders. Overdag zie

en kleur is een kenmerk dat ongetwijfeld heel wat collega’s

je vooral de grijze laag. ’s Avonds komt de achterliggende

zal aanspreken.

oranje laag naar voren. Het oranje symboliseert de gloeiende

Ik hoop dat ook zij snel de mogelijkheden van ROCKPANEL

steenwoldraden en wordt geaccentueerd door de verlichting

ontdekken. Als architect begin je immers telkens weer met

die onder de grijze laag is verwerkt. De gevel creëert ook een

een nieuw blad. En met ROCKPANEL heb je alle ingrediënten

mooi contrast tussen het productie- en het kantoorgedeelte.

om een mooi en boeiend verhaal te schrijven.”

De oorspronkelijke openingen in de gemetselde muur van het
gebouw heb ik geherwaardeerd door er kaders omheen te
plaatsen. Zo is er een dynamisch geheel ontstaan.”
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Een comfortabel
binnenklimaat
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Geventileerde
constructies
ROCKPANEL plaatmateriaal wordt
toegepast als regenwaterwerende
decoratieve bekleding voor geventileerde constructies. Dit type constructies worden meer en meer toegepast
in projecten omdat ze de mogelijkheid bieden maximale thermische en
esthetische prestaties te combineren
met de juiste vochtbalans in een gebouw. Dit draagt bij aan comfortabele
woon-, werk- en leefomstandigheden
voor elk gebouw. Bovendien verlagen de korte installatietijden en het
onderhoudvriendelijke karakter van
ROCKPANEL producten de totale kosten voor de schil van het gebouw.
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Ongeventileerde
toepassingen
Dankzij het unieke productieproces en
de kenmerken van het basismateriaal
kan ROCKPANEL platen produceren
met een dampopen karakter. Deze
kunnen bijvoorbeeld worden toegepast
in ongeventileerde toepassingen. Het
is mogelijk de constructie smaller uit
te voeren of meer isolatiemateriaal te
gebruiken. Ideaal voor optimale energieprestaties in detailleringen zoals
pui- of kozijnvullingen.
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Expressie en kostenefficiëntie perfect in
evenwicht
Waardevol gebouw
ROCKPANEL plaatmateriaal is een kostenefficiënte oplossing
voor elk gebouw. Duurzaam als steen en bewerkbaar als hout
is montage en detailleren op de bouwplaats geen enkel probleem, waarmee installatiekosten laag blijven. Daarbij zijn de
producten onderhoudvriendelijk, weersbestendig en leverbaar
in flexibele maatvoering voor elk individueel project. De ruime
keuze aan designs en kleuren, gecombineerd met een materiaal dat gemakkelijk in de gewenste vormen kan worden toegepast, zorgt voor onbeperkte esthetische mogelijkheden.

Bestand tegen weersinvloeden
Geventileerde constructies met ROCKPANEL plaatmateriaal
bieden een optimale bescherming tegen zon, regen en vocht.
De platen zijn UV bestendig en regenwerend. De geventileerde
ruimte tussen de bekleding en het isolatiemateriaal (bijvoorbeeld ROCKWOOL) voorkomt dat regenwater binnendringt,
maar laat waterdamp van binnen naar buiten wegtrekken.

Optimaal thermisch rendement
Geventileerde constructies met regenwerende bekleding zorgen voor goede fysische eigenschappen en een comfortabel
binnenklimaat voor elk gebouw. Regen- en condenswater worden op een natuurlijke manier afgevoerd via de lucht die door
de ruimte stroomt, zodat het isolatiemateriaal in goede staat
blijft, doeltreffend werkt en een uitzonderlijk lange levensduur
heeft. Het evenwicht tussen isolatie en ventilatie voorkomt
oververhitting en draagt bij aan een aangenaam binnenklimaat
in alle klimaatomstandigheden.

Flexibele oplossing voor de toekomst
Regenwaterwerende bekleding is een flexibele oplossing voor
toekomstige uitdagingen, zowel esthetisch als op het vlak van
energie. Een constructie kan gemakkelijk breder worden uitgevoerd om deze te vullen met extra isolatiemateriaal. Door de
bekleding met nieuwe platen ontstaat zelfs een volledig nieuw
ontwerp ... en een nieuw gebouw.
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Gevels

Voor een
gevel met
een gedurfd
statement
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Met ROCKPANEL kan voor elke gevel een unieke ‘look en feel’
worden gecreëerd. Een gevel die de blik vangt, vasthoudt en in
één oogopslag het hele verhaal vertelt. Het omvangrijke
assortiment biedt de keuze uit tal van designs en alle denkbare
RAL/NCS kleuren. Bovendien kunnen de flexibele panelen eenvoudig op elk gewenst formaat en in elke vorm worden toegepast. De flexibiliteit in leverbare formaten zorgt samen met de
lichte

bewerkbaarheid voor een kostenefficiënte oplossing

voor elke gevel. Snij afval wordt hiermee geminimaliseerd en
installatietijd beperkt.
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Dakrand

Perfectie, het
hele dak rond
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De innovatieve eigenschappen van ROCKPANEL maken het

De ROCKPANEL panelen zijn prima bewerkbaar op de bouw-

mogelijk ieder project rondom het dak naar wens van de klant

plaats waardoor ieder detail moeiteloos kan worden uitge-

vorm te geven met onderhoudsarm plaatmateriaal. Het wel of

voerd. Met de verschillende bevestigingsmogelijkheden

juist niet toepassen van een lijnenspel wordt door u bepaald.

(schroeven, nagelen en verlijmen) wordt een fraai eindresul-

Wilt u geen lijnenspel dan kan ROCKPANEL onder bepaalde

taat gehaald. Doordat de platen in RAL kleuren beschikbaar

voorwaarden naadloos worden toegepast doordat het product

zijn, is een perfecte aansluiting met de andere bouwdelen

minder uitzet dan beton.

geen enkel probleem.
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Detaillering
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Klaar voor ieder detail
Doordat de platen dimensiestabiel, licht van gewicht en gemakkelijk bewerkbaar zijn
kan ROCKPANEL ook worden toegepast in vele detailleringen, zoals plafonds, ingangen en bijvoorbeeld puivullingen. De innovatieve eigenschappen in combinatie met
een uitgekiend assortiment platen maken het mogelijk ook deze details te voorzien
van een uniek signatuur. Kortom, met ROCKPANEL kunt u meer dan ooit concentreren op de details en de karakteristieke kenmerken van uw ontwerp. ROCKPANEL
Colours zonder ProtectPlus kan zelfs ongeventileerd worden toegepast doordat de
panelen dampopen zijn. Deze toepassing is met name ideaal voor een energetisch
optimale oplossing voor details als de puivulling.
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Hedendaags
ontwerp

Unieke eigenschappen om elke visie uit te drukken
Elke visie vraagt om flexibel maar robuust materiaal dat eenvoudig in
gewenste vorm en formaat kan worden toegepast:
ROCKPANEL. U bepaalt het design, de kleuren, het lijnenspel.
ROCKPANEL plooit, buigt en vormt zich naar uw visie, uw ideeën, uw
wensen. Met een unieke gevel als resultaat.
ROCKPANEL leent zich tot alle denkbare toepassingen en elke
vormgeving: klassiek of gedurfd, ingetogen of speels, charmant of
eigenzinnig.
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ROCKWOOL Groep:
duurzaamheid in
de genen
ROCKPANEL is onderdeel van de ROCKWOOL Groep. Een onderneming waar respect voor mens en milieu al vele jaren
hoog in het vaandel staat. Alle organisaties binnen de Groep
ondersteunen de kwaliteit van het milieu, de veiligheid en het
comfort van mensen. Deze beleidsmatige betrokkenheid bij
maatschappij en milieu is sinds jaar en dag stevig verankerd
in het beleid en wordt in de volle breedte in de praktijk gebracht, van optimalisatie van de productie en het gebruiken
van groene energie tot aan recyclingfabrieken en het ondersteunen van duurzame marktinitiatieven.
ROCKPANEL heeft als organisatie vanaf het prille begin
gekozen voor een duurzame bedrijfsvoering. De producten
zijn duurzaam over de gehele levensduur. Het natuurlijke
basismateriaal, het efficiënte productieproces, de duurzaamheid, het veilige gebruik en het geringe onderhoud maken
ROCKPANEL tot een doordachte en verantwoorde keuze. Dat
alles én het feit dat de platen volledig recycleerbaar zijn zorgen ervoor dat ROCKPANEL moeiteloos past in elk duurzaam
bouwproces.
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ROCKPANEL, duurzaam van begin tot eind
In de door BRE uitgevoerde levenscyclusanalyse is ROCKPANEL gevelbekleding beoordeeld aan de hand van een aantal
specifieke duurzaamheidscriteria. Deze onafhankelijke audit bevestigde positieve scores over de hele lijn. Op basis van de
beoordeling kregen geventileerde constructies met ROCKPANEL plaatmateriaal enkel A+ en A scores. A+ in het geval van
houten achterconstructies en A bij aluminium achterconstructies.
De producten mogen een gegarandeerd duurzaam bekledingsmateriaal worden genoemd. Een overzicht …

1. Basismateriaal

3. Constructie en gebruik

ROCKPANEL is een product op basis van basalt, een

ROCKPANEL is een veilig product om mee te werken en

natuurlijke grondstof met onuitputtelijk, natuurlijk toegan-

gemakkelijk te plaatsen. De producten zijn leverbaar in

kelijke reserves. Volgens Groep policy worden grondstoffen

flexibele maatvoering en vanwege niet-richtingsgevoelige

zo dicht mogelijk nabij de plaats van productie gehaald. De

coatings wordt afval tijdens installatie geminimaliseerd.

natuurlijke aanmaak van basalt is groter dan de toekom-

ROCKPANEL producten zijn geclassificeerd als een

stige wereldwijde vraag naar steenwol producten.

brandveilig bouwmateriaal, zijn uitstekend bestand tegen
weersinvloeden en ongevoelig voor vocht- en temperatuurwisselingen. Het vraagt weinig onderhoud, hoeft niet

2. Productieproces
Als

onderdeel

van

de

ROCKWOOL

Groep

streeft

ROCKPANEL naar milieuverantwoorde productie. De
productie wordt gevoed met groene energie. Procesafval
wordt gerecycled en weer als grondstof terug het productieproces ingevoerd. Maximaal 25% van de grondstof be-

met kwalijke stoffen te worden gereinigd en is brandveilig. De panelen hebben een erkende levensduur van maar
liefst 60 jaar.

4. Recycling

staat uit gerecyclede materialen, inclusief restmaterialen

ROCKPANEL kan op verschillende wijzen worden beves-

uit andere industrieën. Via een zeer doeltreffend produc-

tigd en is zeer geschikt voor diverse demontabele beves-

tieproces wordt uit 1m3 basalt meer dan 400 m2 plaatma-

tigingssystemen. De producten zijn volledig recyclebaar

teriaal vervaardigd. ROCKPANEL productie is ISO 14001

en kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe

gecertificeerd. De producten worden voorzien van water-

steenwol producten zonder enig kwaliteitsverlies.

gedragen primer- en kleurcoatings.

4 Recycling
- Volledig recyclebaar
- Geen vermindering van
de kwaliteit

1 Basismateriaal
- Basalt: natuurlijk en in grote hoeveelheden
beschikbaar
- Lokale aanvoer
- Tot 25% gerecycled materiaal

3 Constructie & gebruik
-

Veilig & gemakkelijk om mee te werken
Weinig onderhoud
Duurzaamheid
Brandveilig
Erkende levensduur 60 jaar

2 Productieproces
-

Het procesafval wordt volledig gerecycled
1 m3 basalt levert > 400 m2 gevelbekleding
Watergedragen primer en kleur coatings
Recyclingfabrieken
ISO 14001
Groene energie
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ROCKPANEL: onafhankelijk erkend
als duurzame gevelbekleding
BRE Global A+ / A gecertificeerd 1
Duurzaamheid is inmiddels een belangrijke maatstaf bij elk bouwproject.
Dat betekent dat betrokken partijen onderbouwde keuzes moeten kunnen
maken voor duurzame materialen. Keuzes die berusten op onafhankelijk
geverifieerde feiten en cijfers.
ROCKPANEL ging de uitdaging aan en liet de ecologische prestatie van
haar producten beoordelen door het gezaghebbende BRE Global, onderdeel van het Building Research Establishment (BRE), een Brits onder-

ROCKPANEL products
BRE certified

zoekscentrum dat wereldwijd gerespecteerd wordt omwille van zijn onafhankelijke, deskundige audits.
Op basis van een Life Cycle Assessment (LCA) kende BRE Global ROCKPANEL een Environmental
Product Declaration (EPD) toe. Bovendien werden de producten erkend als een van de beste in haar soort
met A+ en A ratings voor diverse constructies. Een mooie erkenning van de talloze inspanningen die
ROCKPANEL tot dusver heeft geleverd en nog steeds levert inzake duurzaam ondernemen.
Maar veel belangrijker nog, een erkenning die de zekerheid geeft dat de keuze voor ROCKPANEL in een
duurzaam bouwproject een verantwoorde keuze is.

Een betrouwbare referentie voor duurzaam bouwen
ROCKPANEL producten hebben dezelfde sterke eigenschappen als voorheen, waarbij een grootschalig
onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de producten een milieuveilige keuze zijn in
vergelijking tot andere varianten van gevelbekleding. Met de EPD certificering door BRE Global kan
ROCKPANEL eenvoudig aansluiten bij nationale databases voor duurzame producten. Voor eenieder
die duurzaam wil ontwikkelen, ontwerpen of bouwen biedt ROCKPANEL daarmee een kwalitatief
hoogwaardige oplossing, welke mooi aansluit bij overheidsbeleid met betrekking tot duurzaam inkopen en duurzaam vastgoed.
De verkregen resultaten van BRE Global en opname in duurzame product databases staan toe om uiteindelijk met verschillende methodieken de duurzaamheid van gebouwen te toetsen, zoals bijvoorbeeld de
BREEAM methodiek.
Kortom, met ROCKPANEL schrijft u vanaf nu nog meer dan een verhaal. U schrijft, samen met ons,

Uw creatie blijft haar
oorspronkelijke frisheid
en uitstraling behouden
voor lange tijd.

geschiedenis.
Voor meer informatie zie www.rockpanel.nl/aplus - www.rockpanel.be/aplus

Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 /
1006280015 / 1006210016
Green Guide Element numbers A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 /
1006240012 / 1006250014

1
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Maatvast

Licht van gewicht

ROCKPANEL plaatmateriaal is van nature bijzonder

Een 8 mm dikke standaard ROCKPANEL plaat weegt

stabiel. De platen zetten nagenoeg niet uit en krimpen

slechts 8,4 kg/m², en behoort hiermee tot de beste kwa-

nauwelijks als gevolg van veranderingen in temperatuur of

liteitsproducten op de markt die eenvoudig op de bouw-

vochtigheid. De producten zijn dimensiestabieler dan beton.

plaats te installeren zijn.

Hierdoor veroorzaken de platen geen spanning op de constructie.

18 kg/m2

0,021 mm/m

14 kg/m2

0,015 mm/m

10 kg/m2
6 kg/m2

ROCKPANEL
8 mm

2 kg/m2

HPL 8 mm

ROCKPANEL

HPL

Beton

0,003 mm/m

Dubbel geperste
vezelcementplaat

0,009 mm/m

Dubbel geperste
vezelcementplaat 8 mm

0,027 mm/m

Brandveilig

Kleurecht

ROCKWOOL is marktleider in brandveilige isolatieproduc-

ROCKPANEL plaatmateriaal wordt afgewerkt met een

ten. ROCKPANEL biedt dezelfde steenharde garanties.

industriële laklaag. Een zorgvuldig en nauwkeurig produc-

Bij een brand blijft de steenwol structuur intact. Er treedt

tieproces is een waarborg voor een gelijkmatig gekleurde

geen druppelvorming op en het risico van brandoverslag is

toplaag. De tabel geeft de prestaties van ROCKPANEL

zeer gering.

platen weer na een Xenon-verouderingsproef van 3.000
uur. Op een grijswaardeschaal tot en met 5 geeft de hoge
waarde 4-5 aan dat nauwelijks waarneembare verandering in kleur optreedt.

EIGENSCHAP

WAARDE

NORM

Brandklasse [Euroclass]

B-s2-d0

EN 13501-1

PRODUCT

WAARDE

UNIT

4

Grijsschalen

ROCKPANEL Colours (PP)

4-5

Grijsschalen

ROCKPANEL Woods

4-5

Grijsschalen

ROCKPANEL Metallics

4-5

Grijsschalen

ROCKPANEL Chameleon

4-5

Grijsschalen

4

Grijsschalen

ROCKPANEL Colours

ROCKPANEL Lines2
Norm: EN20105-A02
		 4 = geringe verandering
		 4-5 = nauwelijks waarneembare verandering
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ROCKWOOL Groep:
CREATE AND PROTECT
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Een ontwerp komt pas echt tot leven als een bouwtekening

De beste gebouwen zijn zo ontworpen dat ze een gezond binnen-

transformeert tot een bestaand gebouw. Het krijgt een plaats in

klimaat voorzien, de bewoners beschermen tegen ongewenste

het landschap en huisvest mensen die erin wonen of werken.

invloeden en uitstoot van schadelijke stoffen en andere negatieve
milieueffecten voorkomen.

Een gebouw beschermt bewoners tegen invloeden van de omgeving, verbruikt energie, creëert een binnenklimaat, maar is

De ROCKWOOL Groep biedt producten die architecten in staat

ook zelf van invloed op de directe omgeving en het milieu.

stellen de best mogelijke gebouwen te ontwerpen voor elk
specifiek project. Hierdoor ontstaan verantwoorde gebouwen

Het gedrag van een gebouw wordt grotendeels bepaald door de

die generaties lang hun functie vervullen. ROCKWOOL isolatie

gebouwschil, ofwel de ‘huid’ die de binnenkant van de buiten-

oplossingen, ROCKFON akoestische plafonds en ROCKPANEL

kant scheidt. De gebouwschil bepaalt waar en hoe lucht, water,

gevelbekleding bieden efficiënte en esthetische producten die

licht en andere elementen het gebouw kunnen betreden en

gebouwen tegen het milieu en het milieu tegen de impact van

verlaten.

gebouwen beschermen.
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De ROCKWOOL Groep
De ROCKWOOL Groep vermarkt wereldwijd producten die partijen in de bouwsector de mogelijkheid bieden gebouwen te creëren die enerzijds
zorgen voor comfortabele woon-, werk- en leefomstandigheden, en anderzijds esthetisch verantwoord zijn in en voor hun omgeving. ROCKWOOL is
in de loop der jaren geëvolueerd van het aanbieden
van op steenwol gebaseerde producten naar het
creëren van efficiënte en esthetische oplossingen
die gebouwen tegen het milieu en het milieu tegen
de impact van gebouwen beschermen.
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ROCKWOOL
ROCKWOOL creëert en levert isolatieproducten op
basis van het vulkanisch gesteente basalt, die geschikt zijn voor een breed scala van toepassingen in
vrijwel alle bouwomgevingen. De producten zorgen
voor energie-efficiënte, brandveilige oplossingen en
waarborgen een optimale geluidswering en klimaatbeheersing. ROCKWOOL voorziet in dé isolatie-oplossing voor de realisatie van duurzame, brandveilige en
kosten-efficiënte gebouwen.
www.rockwool.com

ROCKFON
De ROCKFON Groep is een vooraanstaande Europese
producent van akoestische plafondoplossingen. De
organisatie produceert en vermarkt een uitgebreid
assortiment producten op basis van steenwol, welke
een positieve bijdrage leveren aan een aangenaam en
verantwoord binnenklimaat. De producten vervullen
de strikte vereisten met betrekking tot akoestische
eigenschappen zoals; esthetiek, brandveiligheid en
hygiënische prestatie. ROCKFON oplossingen worden
veelal toegepast in ziekenhuizen, kantoor-, school-,
sport- en vrijetijdsgebouwen, warenhuizen en in de
industriële sector.
www.rockfon.com

Birgitte Kortegaard, Architecte en Project Manager:

“In architecturaal opzicht is ROCKPANEL meer dan alleen het decoratief bekleden van de isolatie. De ROCKPANEL panelen bieden
een unieke esthetische kans om te spelen met licht, vormen en
kleuren.”
Lees meer over het Cultureel Centrum in Kopenhagen (DK) in de sectie “referenties” op www.rockpanel.com

25

www.rockpanel.com
De ROCKPANEL website is dusdanig opgesteld dat het een makkelijk bruikbare
informatiebron is voor diegenen die meer willen weten over onze producten. De
slimme navigatie zorgt ervoor dat u toegang heeft tot uitgebreide informatie en
antwoord vindt op uw vragen.

Documentatie en technische achtergrond

BRE Global A+ / A gecertificeerd1

ROCKPANEL heeft voor elke ontwerpbehoefte een oplos-

Op basis van een Life Cycle Assessment (LCA) kende BRE

sing. Voor al deze oplossingen is recente en nauwkeurige

Global ROCKPANEL een Environmental Product Declara-

documentatie beschikbaar via de sectie 'documentatie' op

tion (EPD) toe. Bovendien werden de producten erkend als

www.rockpanel.com

een van de beste in haar soort met A+ en A ratings voor

CAD-tekeningen
ROCKPANEL biedt CAD-tekeningen aan op de website. De

diverse constructies. Een mooie erkenning van de talloze
inspanningen die ROCKPANEL tot dusver heeft geleverd
en nog steeds levert inzake duurzaam ondernemen.

tekeningen zijn gemakkelijk te downloaden als PDF-, DXFof DWG-files, en geven duidelijk inzicht in specifieke ontwerpdetails.

Aanvragen van monsters
Vraag een gewenst productmonster aan via het contactfor-

Environmental Profiles Certificate No.427

mulier op www.rockpanel.com

Referenties
Meld u aan en ontvang 3 keer per jaar internationale referentieprojecten van ROCKPANEL per e-mail.
Bezoek de sectie 'referenties' op onze website en ontdek meer inspirerende projecten.
Bestel referentiekaarten met inspirerende casestudies
online en maak uw collectie referentiekaarten compleet.

ETA en

-markering

ROCKPANEL plaatmateriaal is Europees beoordeeld en goedgekeurd op basis van een speciaal ontwikkelde richtlijn voor
innovatieve producten, de CUAP. Op basis van deze richtlijn
hebben de ROCKPANEL producten de ETA verworven en voldoen de producten aan de Europese eisen. Daarmee dragen
ROCKPANEL producten van ROCKWOOL in heel Europa het
-kwaliteitslabel.
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1

Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007

/ 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Green Guide
Element numbers A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 /
1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure is de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen wij niet de volledigheid en juistheid
van de opgenomen informatie garanderen. Prijs en product wijzigingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot
afmetingen, eigenschappen e.d. gelden alleen bij benadering en zijn niet bindend.
Alle informatie in deze brochure is auteursrechtelijk beschermd. Deze brochure,
de daarin opgenomen teksten, foto’s, andere informatie en/of gedeelten daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKPANEL niet
worden gereproduceerd, gewijzigd of gepubliceerd.
BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment
Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols
are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.
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Become part of the story
www.rockpanel.com
Download actuele productdocumentatie, bekijk inspirerende projecten
en vraag productmonsters 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 de laatste nieuwigheden.

NEL prod
KPA
uc
t
OC

s

R

Netwerken en interactie.
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www.rockpanel.nl/aplus
www.rockpanel.be/aplus

