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ANSVARSFRASKRIVELSE: Flere av bygningene i denne brosjyren er basert på 
opprinnelig arkitekturarbeid og er modifisert for inspirasjonsformål. 
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For å skape noe helt unikt, trenger du full design-
frihet. Kreativitet går lenger enn det som allerede 
er skapt. Så hvorfor ikke forvente det samme av 
materialene du jobber med? Med Rockpanel 
Premium tilbyr vi alt du trenger, og litt til.

Rockpanel Premium:
La fantasien få fritt utløp
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Kreativitet skaper  
uforglemmelige bygninger
Uansett hvor kreativt designet ditt er, 
tar Rockpanel Premium utfordringen. 
Uansett hvilken farge, design eller 
form du har i tankene, vi hjelper deg 
med å flytte alle grenser.
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Full designfrihet med  
Rockpanel Premium

Kombiner alle våre farger, design og  
utførelser, akkurat slik du vil ha det.  

Tenk utenfor boksen.

Bland for eksempel mønstre fra Rockpanel 
Woods eller Stones med effektene fra Rockpanel 

Chameleon eller Metals. Og selvfølgelig er alle 
fargenyanser mulig.



Lek med lyset
Matt, halvblank, høyglans?  

Det er opp til deg! Velg det som  
passer best til designet, eller bruk  
flere glansgrader for en enda mer  

iøynefallende effekt.
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matt høyglanshalvblank

En fantastisk finish
Når du realiserer et prosjekt, vil du  
at alle detaljer skal være riktige. Der-
for tilbyr vi tre forskjellige glansgrader: 
matt, halvblank og høyglans. Hvert 
refleksjonsnivå har sin egen karakter.

Lek gjerne med lyset for å skape det 
perfekte designuttrykket. Og for en ek-
stra dimensjon kan du til og med bruke 
en kombinasjon av ulike utførelser. 



Bevar skjønnheten
Alle Rockpanel Premium fasadeplater 
leveres med et gjennomsiktig beskytten-
de lag med ProtectPlus. For enda bedre 
beskyttelse mot UV-stråling og miljøpå-
virkninger.
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ProtectPlus-belegg 
Fasader må tåle ganske mye. Sollys, vind,  
smuss og regn, heldigvis er Rockpanel 
Premium-platene klargjort for selv de 
mest krevende værforholdene. Med et 
ProtectPlus-belegg er fasaden svært 
godt beskyttet mot ytre påvirkninger. 

I tillegg til optimal fargeekthet har den 
også bedre selvrensende egenskaper. 
Det betyr at mesteparten av smusset på 
fasaden ganske enkelt vaskes bort med 
regnvann. Selv graffiti kan enkelt fjernes 
med et spesielt rengjøringsmiddel.

Rockpanel Premium fasader er også 
fuktbestandige. Basematerialet er 
fuktbestandig uten å utvide seg eller 
krympe, selv ved store temperatur- eller 
fuktendringer.

ProtectPlus gir ekstra beskyttelse mot UV- 
stråling og sørger for at fargene holder seg  
vakre og strålende.

Platene er fuktbestandige.

Smuss fjernes raskt og enkelt!



Naturlig  
brannsikkerhet
Når det gjelder å beskytte 
menneskers liv, kan du aldri 
være for sikker. Våre naturlig 
brannsikre plater er det beste 
valget.
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Optimal brannsikkerhet
Sikkerheten kommer alltid først.  

Ingen kompromisser.

Våre Rockpanel Premium-plater er  
Euroklasse A2-klassifisert – det  

ansvarlige valget for høyhus og  
høyrisikobygninger. 

Rockpanel Premium-plater  
oppfyller den høyeste europeiske 
brannbeskyttelsesstandarden  
og er klassifisert for Euroklasse  
A2-s1,d0, ikke-brennbar.

ikke-brennbart brennbart



En feilfri fasade
Ingen synlige nagler eller 
skruer – bare et feilfritt  
fasadedesign. Bruk vårt 
Mechanical Secret  
Fix-system for Rockpanel 
Premium.
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Et premium fasadedesign fortjener all oppmerk-
somheten det kan få. Ved å velge en usynlig 
festemetode kan du skape et designuttrykk med 
optimal glans. Vår Mechanical Secret Fixing er 
ikke bare en perfekt løsning sett fra et estetisk 
synspunkt, men sikrer også en sømløs montering 
og garanterer absolutt stabilitet. 

Vil du ha det aller beste? Gå for en feilfri  
fasade med Rockpanel Premium & Mechanical 
Secret Fixing.



Bøy og form naturlig

Følg naturens former.  
Organiske former passer 
vakkert inn der hjørner og 
kanter ikke gjør det.
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Bøying og krumming
Bøy, form og krum Rockpanel fasa-
deplatene for å oppnå den unike 
formen tilpasset din designvisjon. 
Dette kan gjøres på byggeplassen 
for å få en perfekt tilpasset utfor-
ming av bygningen.



La fasaden  
kommunisere
Personlig design på et 
helt annet nivå. Graver 
eller perforer bygningen, 
og skap unik kunst, mel-
dinger eller firmalogoer. 
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Fresing og perforering
Gravering av en fasade lar deg skape et 
personlig designuttrykk. Det er en fantas-
tisk måte å formidle budskapet ditt på,  
og bokstavelig talt la fasaden tale for seg 
selv. Og ettersom Rockpanel plater er 
fuktbestandige, er det ikke nødvendig 
med noen spesiell etterbehandling.



Enkel håndtering  
for briljant design
Kapping og boring uten bruk av spesial-
verktøy. Skap ditt eget designuttrykk med 
fasadekledning fra Rockpanel Premium.
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Fleksibel og robust
Siden Rockpanel Premium-platene  

er robuste, men likevel fleksible  
og lette, er platene enkle å montere.  

Og alt kan gjøres med standardverktøy 
som håndsag, sirkelsag, stikksag  

og bor.



Bare fantasien setter grenser.
Alt er mulig.
Med Rockpanel Premium skaper du  
en helt unik fasade. Velg blant mer  
enn 200 design og farger, eller velg  
et egendefinert designuttrykk.  
Våre tilpassede dimensjoner og full  
fleksibilitet i håndteringen sikrer  
optimal effektivitet og minimalt  
med avfall. 
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For å skape det beste resultatet tilbyr Rockpanel Premium enda mer 
fleksibilitet. Platene er tilgjengelige i hvilken som helst lengde mellom 
1 700 mm og 3 050 mm. For et vakkert og kostnadseffektivt resultat, 
og nesten ingen avfall.

Perfeksjon i alle dimensjoner

Rockpanel Premium  
Tykkelse 11 mm

fra 1700 mm fra 1700 mm



Fra naturen, for naturen
Rockpanel Premium fasadeplater er, 
i likhet med alle Rockpanel plater, 
laget av basalt – et naturmateriale 
som ikke utarmer naturressursene.
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*) BRE Global bekreftet levetid 60 år / ETA levetid 50 år

Bærekraft er en nøkkelfaktor i alt vi gjør. Basalt, 
basismaterialet i platene våre, er en tilnærmet 
ubegrenset naturressurs. Et ansvarlig valg, nå 
og i fremtiden. Alle Rockpanel fasadeplater 
har en offisielt bekreftet levetid på 60*) år.  

Og etter det er de nesten fullt resirkulerbare.

Innebygd bærekraft
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