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DISCLAIMER: Diverse gebouwen in deze brochure zijn gebaseerd op bestaande 
architectonische ontwerpen en zijn aangepast ter inspiratie. 
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Iets bijzonders creëren. Dat vraagt volledige 
ontwerpvrijheid. Uw creativiteit verlegt alle 
bestaande grenzen. Waarom zou u dat ook niet 
verwachten van de materialen die u toepast? 
Met Rockpanel Premium bieden wij u alles wat  
u nodig heeft – en veel meer!

Rockpanel Premium
Voed uw verbeelding met visie
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Uw creativiteit maakt het 
gebouw onvergetelijk
Hoe creatief uw ontwerp ook is, 
Rockpanel Premium gaat de uitda-
ging aan. Welke kleur, design of 
vorm u in gedachten heeft: wij 
helpen u alle grenzen te verleggen.
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Ongekende ontwerpvrijheid 
met Rockpanel Premium

Combineer onze kleuren, ontwerpen en 
afwerkingen precies zoals u ze wil hebben. 

Waarom nog binnen de lijntjes kleuren?

Combineer bijvoorbeeld de patronen van 
Rockpanel Woods of Stones met de effecten 

van Rockpanel Chameleon of Metallics.  
Verkrijgbaar in elke kleur!



Spelen met licht
Mat, zijdeglans of hoogglans?

Aan u de keuze! Kies de afwerking  
die het beste bij uw ontwerp past, of 

combineer verschillende glansgraden 
voor nog meer effect.
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mat hoogglanszijdeglans

Adembenemende afwerking
Elk detail moet kloppen tijdens de 
realisatie van uw project. Daarom bie-
den wij drie verschillende glansgraden: 
mat, zijdeglans en hoogglans. Elke 
glansgraad heeft zijn eigen karakter. 
Voel u vrij om met licht te spelen en zo 
uw eigen perfecte plaatje te creëren.  
En u kunt onze verschillende afwerkin-
gen ook combineren om die extra 
dimensie toe te voegen.



Schoonheid die blijft
Alle Rockpanel Premium gevelpanelen zijn 
voorzien van een transparante ProtectPlus 
beschermlaag. Deze biedt nog betere 
bescherming tegen UV-straling en milieu- 
invloeden.
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ProtectPlus beschermlaag
Gevels krijgen heel wat te verduren:  
zon, wind, vuil, regen,... Gelukkig zijn de 
Rockpanel Premium panelen bestand 
tegen zelfs de zwaarste weersomstandig-
heden. De ProtectPlus beschermlaag 
zorgt voor een bescherming tegen 
bedreigende invloeden van buitenaf.

Naast maximale kleurechtheid hebben 
de Rockpanel Premium panelen ook een 
zelfreinigende werking. Hierbij spoelt  
het meeste vuil op de gevel simpelweg 
af via regenwater. Zelfs graffiti wordt 
eenvoudig verwijderd met een speciaal 
reinigingsmiddel.

Rockpanel Premium gevels zijn boven-
dien ongevoelig voor vocht. Het basis-
materiaal is basalt; dit zet niet uit en 
krimpt niet, zelfs niet bij grote verschillen 
in temperatuur en vochtigheidsgraad.

ProtectPlus biedt daarnaast extra bescherming 
tegen UV-straling, zodat de kleuren mooi en 
stralend blijven.

De panelen zijn volstrekt ongevoelig voor vocht.

Vuil maakt vrijwel geen kans!



Van nature brandveilig
Als het om mensenlevens gaat, 
kan het niet veilig genoeg zijn. 
Onze van nature brandveilige 
panelen zijn daarom een verant-
woorde keuze.
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Optimale brandveiligheid
Veiligheid voorop. Geen compromissen.

Onze Rockpanel Premium panelen zijn geclas-
sificeerd als Euroklasse A2 materiaal – de 

verantwoorde keuze voor hoogbouw en 
hoogrisicogebouwen.

Rockpanel Premium panelen  
voldoen aan de hoogste Europese 
brandveiligheidsnormen en zijn 
geclassificeerd als Euroklasse 
A2-s1,d0: onbrandbaar.

onbrandbaar brandbaar



De perfecte gevel
Geen zichtbare klinknagels of 
schroeven, alleen uw perfect 
ontworpen gevel. Gebruik het 
blinde bevestigingssysteem 
voor Rockpanel Premium.
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Zo krijgt uw hoogwaardige gevelontwerp alle 
aandacht die het verdient. Dankzij de onzichtbare 
bevestigingsmethode komt uw ontwerp optimaal 
tot zijn recht. Het blinde bevestigingssysteem is 
niet alleen esthetisch de perfecte oplossing, het 
staat ook garant voor een snelle, eenvoudige 
montage en volledige stabiliteit.

Is alleen perfectie goed genoeg? Kies dan voor 
Rockpanel Premium en blinde bevestiging voor 
een perfecte gevel.



Natuurlijk te buigen, 
plooien en vormen
Volg de vormen van de natuur. 
Organische vormen doen het 
fantastisch op plaatsen waar 
haakse hoeken en harde 
randen minder mooi zijn.
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Buigen en plooien
Buig en plooi de Rockpanel gevel-
panelen om ze de vorm te geven 
die aansluit bij uw ontwerpvisie.  
Dit kan gewoon op de bouwsite.  
Zo wordt de vorm van uw gebouw 
perfect gevolgd. 



Laat uw gevel  
spreken
Til personalisatie naar een 
hoger niveau. Graveer of 
perforeer uw gebouw en 
creëer zo unieke kunst-
werken, boodschappen  
of bedrijfslogo’s.
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Graveren en perforeren
Graveer uw gevel en maak een hoogst 
persoonlijk statement. Een prachtige 
manier om uw boodschap over te brengen: 
de gevel spreekt dan letterlijk voor zich.  
En omdat Rockpanel panelen ongevoelig 
zijn voor vocht, hebben ze geen speciale 
behandeling achteraf nodig.



Gebruiksgemak voor  
briljante ontwerpen
Zagen en boren zonder speciaal gereed-
schap. Rockpanel Premium vergroot uw 
creatieve speelruimte bij het ontwerpen 
van gevels.
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Flexibel én stevig
Rockpanel Premium panelen zijn 

stevig, maar toch flexibel en lichtge-
wicht. Hierdoor zijn ze eenvoudig te 

monteren. Standaard gereedschap is 
voldoende: een handzaag, cirkelzaag  

en decoupeerzaag.



Laat uw fantasie de vrije loop. 
Alles is mogelijk.
Met Rockpanel Premium creëert u elke 
gevel die u maar wil. Kies uit meer dan 
200 ontwerpen en kleuren of voor een 
ontwerp op maat. Optimale efficiëntie 
en nauwelijks zaagafval dankzij aange-
paste maatvoering en volledige flexibi-
liteit in gebruik.
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Voor het beste resultaat biedt Rockpanel Premium nog meer keuze in 
maatvoering. De panelen zijn verkrijgbaar in alle lengtes tussen 1700 mm 
en 3050 mm. Voor een mooi, kostenefficiënt resultaat met vrijwel geen 
zaagafval.

Perfectie in alle soorten en maten

Rockpanel Premium
Plaatdikte 11 mm

vanaf 1700 mm tot 3050 mm



Uit de natuur, voor de natuur
Zoals alle Rockpanel panelen, bestaan 
Rockpanel Premium gevelpanelen uit 
basalt, een materiaal uit de natuur dat 
onze natuurlijke hulpbronnen niet 
uitput.
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* BRE Global bevestigt een levensduur van 60 jaar / ETA een levensduur van 50 jaar.

Duurzaamheid is een belangrijke factor in alles wat 
Rockpanel doet. Het basismateriaal voor onze panelen 
komt uit het vulkanisch gesteente basalt, dat vrijwel 
onbeperkt aanwezig is in de natuur. Een verantwoorde 
keuze voor vandaag en morgen. Alle Rockpanel gevel-
panelen hebben een officiële levensduur van 60* jaar. 

Daarna zijn ze bijna volledig recycleerbaar. 

Duurzaam van binnenuit
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www.rockpanel.be
Meer weten over ons? Bekijk dan onze inspirerende projecten en  
vraag een staal aan.

www.instagram.com/rockpanel
Laat u inspireren. 

www.facebook.com/rockpanel
Wees als eerste op de hoogte.

www.twitter.com/rockpanel
Voor het laatste nieuws en updates. 

Netwerken en interactie.
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