inlärningsmiljöer

inlärningsmiljöer
Vi lär oss nya saker under hela livet. Allt från förskolor, grundskolor och gymnasium till universitet och idrottsanläggningar.
Vackra inlärningsmiljöer gör lärandet lättare, säkrare och inte
minst, roligare!
Rockpanels breda produktsortiment är din verktygslåda för
att skapa attraktiva utrymmen för lärande. Oavsett om det
handlar om nybyggnation, renovering, reparationer på plats,
prefabricerade lösningar eller temporära byggnader så finns
det alltid en optimal lösning.
Design utan begränsningar
Inlärningsmiljöer är krävande miljöer när det gäller funktionalitet. De måste vara slitstarka, brandsäkra, hållbara och
robusta. Rockpanels fasadbeklädnader ger dig precis allt
detta. Därför kan du designa och projektera utan begränsningar vad gäller färg, design och infästningsalternativ.
Upptäck alla möjligheter med Rockpanel och låt dig inspireras!
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Allt du behöver för att skapa unika
och spektakulära fasader!
Låt dig inspireras av naturen

Industri-look eller glittrande effekt

Naturen är en fantastiskt bra inspirationskälla. Med Rockpanel Woods, Stones och Natural skapar du byggnader som
ser ut som att de är byggda av riktigt trä eller sten, men utan
dessa materials nackdelar. Våra skivor har en låg vikt samt är
lika slitstarka och kräver lika lite underhåll som sten, samtidigt som att de är lika enkla att jobba med som trä.

Få din byggnad till att dra alla blickar till sig eller skapa ett
sofistikerat utseende med en färgskiftande fasad med Rockpanel Chameleon. Eller varför inte skapa en cool, industriell
look med Rockpanel Metals.

Och om du verkligen vill att naturen ska spela en aktiv roll på
din fasad, ska du välja våra obehandlade Rockpanel Natural
skivor. De får en vacker naturlig patina med tiden.

Eftersom Rockpanels fasadskivor inte påverkas av fukt kan
man både gravera eller perforera i dem utan nödvändig efterbehandling. Man kan låta fasaden berätta en historia eller
framföra ett budskap på ett enkelt och effektfullt sätt.

Arbeta med färger och former

Prefabricerade modulbyggnader

Skapa lekfulla, inspirerande fasader med olika former och
färger. Sätt fokus på byggnadens form för att få den att
sticka ut ur mängden, eller låt den smälta in i miljön.

Fler och flera skolor byggs och uppförs som prefabricerade
moduler. Rockpanel passar otroligt bra för detta ändamål!
Även om det bara är en temporär lösning, behöver man inte
kompromissa med fasaddesignen.

Kombinera med andra material
Genom att kombinera produkterna med andra material kan
byggnaderna få en ännu större visuell effekt. Använd olika
material bredvid varandra eller skapa fasader med djup,
till exempel genom att kombinera Rockpanel Colours med
aluminiumlameller.

3

En berättelse som börjar redan på fasaden
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Rockpanel: ett unikt material som kombinerar
designfrihet och funktionalitet
Estetiska miljöer har en positiv inverkan på inlärningsmiljöerna på många olika nivåer. De förbättrar den sociala miljön i
skolor och stärker kreativiteten. Det gäller inte bara inomhus
utan även utomhus.

SLITSTYRKA
Rockpanel fasadskivor är och förblir robusta, plus att de ser
fina ut under många årtionden samt har en officiell bekräftad
livslängd på 50 år.

Rockpanel ger dig obegränsad designfrihet för att skapa de
allra vackraste och mest inspirerande inlärningsmiljöerna. Du
kan fokusera helt på designen eftersom alla tekniska och funktionella krav redan finns naturligt inbyggda i fasadskivorna.

VÄDERBESTÄNDIGA
Rockpanels produkter klarar de allra tuffaste väderförhållandena.
Regn, vind, temperaturförändringar, solljus - skivorna klarar allt.

BRANDSÄKRA
Brandsäkerhet är en vital aspekt i skolmiljöer. Enligt statistik från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) brann
det 2019 100 skolor och förskolor bara i Skåne! Skolbränder
startar oftast från utsidan och sprider sig från fasaden upp till
takfoten. Det enklaste sättet att förhindra detta är att bygga
och renovera fasaden med obrännbara material. Rockpanel
erbjuder fasadbeklädnad av Euroklass A2, som är obrännbar.
Alla ska kunna lära nya saker och leka i en säker miljö.
LÅGT UNDERHÅLL
Skivorna kräver endast minimalt underhåll som håller ner
kostnaderna för rengöring och underhåll.
ENKLA ATT MONTERA
Rockpanels fasadskivor har låg vikt vilket gör dem enkla att
montera. Eftersom man inte behöver förborra skivorna eller
behöver efterbehandla kanterna går montering otroligt snabbt.
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HÅLLBARHET
Rockpanels fasadbeklädnader är tillverkade av basalt – en
vulkanisk bergart som det finns nästan obegränsade mängder
av – samt återvunna material.
ENKLA ATT RENGÖRA
Det kan inte bli lättare att rengöra Rockpanels skivor - det mesta
av den smuts som finns i luften sköljs helt enkelt bort varje gång
det regnar. En extra ProtectPlus ytbehandling gör de självrengörande egenskaperna ännu bättre, samt ger även ett skydd mot
graffiti.
FUKTTÅLIGA
Skivorna är okänsliga för fukt och efterbehandling av kanterna
är inte nödvändig. Därför kan skivorna monteras direkt efter
kapning!

Få inspiration på följande sidor ...

LÅT NATUREN
INSPIRERA DIG
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Ge fasaden en naturlig touch
med Woods, Stones eller Natural - brandsäkra, robusta och
slitstarka fasader som kombinerar stenens fördelar med träets
flexibilitet.

TRÄDHUSSKOLA
Nederländerna

Är det något som kan få fantasin att flöda mer än ett trädhus?
Det var under en promenad i en park som bokstavligen gav
arkitekterna idén att skapa denna skolbyggnad. Den kommunala skolans egenartade design har inspirerat många, allt från
studenter och lärare till arkitekter över hela Europa.
(Produkter: Woods)

7

BASECAMP LYNGBY
Danmark
När arkitekterna ritade ett av Danmarks största
Campus strax norr om Köpenhamn, ville man skapa
en skolan som påminner om en pulserande stad med
en central samlingspunkt och små lokala områden.
Det har blivit till en skolmiljö där majoriteten av
studenterna bor och studerar nära skolans hjärta.
(Produkt: Rockpanel Woods)
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LEIBNIZ GYMNASIUM
Tyskland

Idén bakom den nya skolbyggnaden var att skapa en öppen
marknadsplats, en plats som kunde användas som ett byatorg av alla. Klassrummen ligger utplacerade runt det centrala torget och konstruktionen knyter ihop elever i alla åldrar.
(Produkter: Rockpanel Natural och Rockpanel Colours)
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GBS NORDHORN
Tyskland
Yrkeshögskolan GBS Nordhorn i Tyskland utvidgades
inom den befintliga grundarealen. Det som tidigare
var en gammaldags och omodern byggnad ser nu ny
och fräsch ut. Fasadskivorna med Euroklassning A2
ger optimal brandsäkerhet.
(Produkter: Woods)
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FÄRGER OCH
FORMER
STIMULERAR
ALLA SINNEN
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Gör lärandet roligare genom att
använda olika färger och former
så att du kan skapa en helt unik
byggnad! Eftersom alla skivor är
enkla att hantera och kan kapas
på plats, är det samtidigt enkelt
att skapa unika fasader.

BETTY GREIF-SKOLAN
Tyskland

Designvisionen för denna skola för barn med särskilda behov var
att skapa en lekfull, barnvänlig fasad. Det enkla men ändå smarta
sättet som man kapade fasadskivorna på, samt blandade flera
olika nyanser av grönt, skapade en varierad och livfull fasad.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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MAASNIEL-SKOLAN
Nederländerna

I detta fasadutförande använde man en ”trädsymbolik”.
Arkitekten ser först och främst trädet som en samlingsplats
där möten äger rum, historier delas och idéer utväxlas. De
sprakande färgerna och den innovativa designen väcker
skolan till liv.
(Produkter: Rockpanel Brilliant, Rockpanel Colours och
Rockpanel Woods)
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FÖRSKOLAN HUMLAN
Sverige

På förskolan i södra Stockholm får de yngsta barnen en
säker och mysig miljö som inspirerar och får dem att utvecklas. Den lekfulla fasaden i svart och gult är inspirerad av
humlans färger. En insekt som är nyfiken på att upptäcka
världen, trots att det sägs att den egentligen inte kan flyga.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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LE PETIT TRAIN
Frankrike

Mitt i Montpelliers pulserande centrum ligger ett studentboende och hotell i samma iögonfallande byggnad. Här
är det lapptäcket av olika färger som är huvudrollsinnehavare, precis så som arkitekten ville.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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SKAPA EN
FASAD MED
DJUP
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Genom att använda en kombination av material och skapa en
fasad med djup, finns det alltid
något nytt att upptäcka när du
kommer närmare.
En smart kombination av material skapar inte bara en effekt som
är visuellt attraktiv utan har även
funktionella fördelar.

KLOSTERMARKSSKOLEN
Danmark

Genom att se skolan som en stad – med ett torg i mitten och små lokala
utrymmen – skapade arkitekterna en skola där en majoritet av eleverna hela
tiden befinner sig nära skolans hjärta. Idéen gör att man får en enhetlig skola
där eleverna ständigt har visuell kontakt med varandra och därmed alltid
känner skolans puls.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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SYDHAVNENSKOLEN
Danmark

Arkitekturen på skolan i Köpenhamns tidigare industrihamn återspeglar
skolans vision om att vara den komponent som knyter samman staden,
hamnen och samhället som helhet. Ett konstverk – som baseras på
Hans Christian Andersens sagor – visas på Rockpanels fasadskivor,
bakom lameller av återvunnet aluminium. Det skapar en fasad som
alltid erbjuder nya perspektiv.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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BREDE-SKOLAN HUISSEN
Nederländerna

Genom att kombinera aluminiumlameller med Rockpanel
Woods fasadskivor har man lyckats göra denna nybyggda
skola visuellt intressant. Detta tack vare att det finns olika
lager och rytm i fasaden. Genom att även använda lite tegel
har skolan nu ett coolt och robust utseende.
(Produkt: Rockpanel Woods)
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VESTEGNEN HF & VUC
Danmark

Den här yrkeshögskolan ligger på en hörntomt där man drar
nytta av naturligt ljus som ett verktyg för att skapa en inbjudande och dynamisk plats för inlärning. Fasaderna består av gråa
och förgyllda aluminiumlameller som är monterande framför
färgade rektanglar. Designen förstärker det djup som skapas av
aluminiumlameller.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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INDUSTRIELLT
UTSEENDE ELLER
GLITTRANDE
EFFEKT
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Vill du ha en fasad som skapar
lite magi? Den färgskiftande effekten på Rockpanel Chameleon
kommer garanterat att dra alla
blickar till sig, eller få ett industriellt, sofistikerat utseende med
Rockpanel Metals.

SKYLINE

Storbritannien
Skyline, ett höghus med studentboenden, är en byggnad som
utstrålar självförtroende och som inspirerar studenterna på Bournemouths universitet. Rockpanels fasadskivor med Euroklassning
A2 gör den 17 våningar höga byggnaden brandsäker. Den djärva
och effektfulla finishen på Chameleon återspeglar de boendes
ungdomlighet, energi och puls.
(Produkt: Rockpanel Chameleon)
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CHRISTOPHORUS-SKOLAN
Tyskland

Även om byggnaden har ett modernt utseende, tack vare valet av
Rockpanel Metals och Colours, finns det även plats för tradition.
Fasaden berättar nu historien om Sankt Christopher, det helgon
efter vilket skolan har sitt namn.
(Produkter: Rockpanel Metals och Rockpanel Colours)
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LES TREFLES
Belgien

Denna skolas unika form speglar kvarterets namn, Les Trèfles
(Klövern), samt på studier som visar att runda delar stimulerar
en 20 % högre spontan rörlighet. Då cirklarna har 20 %
mindre fasad för samma yta, valde arkitekten att gå ifrån den
normala skolstrukturen med stängda korridorer och skapade
extra lekutrymmen.
(Produkt: Rockpanel Chameleon)
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COPPERGATE
Storbritannien

I Swansea, som på 1800 talet var centrum för kopparindustrin, har
man skapat ett studentboende och ett samtida landmärke. Denna
effektfulla, färgskiftande kameleontfasad gör verkligen skäl för byggnadens namn - Coppergate. En sammansättning av två ord ”Copper”
(koppar) och ”Gate” (port). Koppar säger sig självt och port syftar
på det skede i livet som studenterna befinner sig i och är på väg mot.
(Produkt: Rockpanel Chameleon, matt finish)
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LÅT FASADEN
BERÄTTA EN
HISTORIA
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Eftersom Rockpanels fasadskivor
inte påverkas av fukt behöver
inte kanterna efterbehandlas.
Det samma gäller för de perforeringar eller fräsningar man gör
i dem. Tack vare detta kan man
berätta en historia eller framföra
ett budskap direkt på fasaden.
Skapa ett konstverk, använd den
för att skylta med något eller
berätta en hel historia.

KAZAN-GYMNASIET
Ryssland

Genom att fräsa den övre delen av fasaden blir de
färgglada skivorna på undersidan synliga. Denna
visuellt intressanta effekt passar perfekt ihop med
byggnadens funktion.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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LES TREFLES
Belgien

Fräsning är ett enkelt men mycket elegant sätt
att skapa vägvisning runt skolbyggnaden. Detta hjälper besökare och elever att hitta till rätt
plats. Och om namnen eller layouten förändras, kan man enkelt byta ut just den skivan.
(Produkt: Rockpanel Chameleon)
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MIDMILL-SKOLAN
Storbritannien

Naturliga och kulturella teman har stått som inspiration för den här
imponerande skola som ligger i en lantlig miljö. Rockpanels fasadskivor
i varma och vibrerande nyanser av orange, gult och grönt, i kombination med subtila mönster i kontrastfärg, skapar ett livligt och samtida
estetiskt utseende.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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UNIVERSITETET SHEFFIELD HALLAM
Storbritannien

Konstverket har tagits fram genom att fräsa in dynamiska markeringar
och linjära motiv i Rockpanels fasadskivor. Universitetscampuset ligger i
Sheffield och verket har inspirerats av stadens rika historia och tillverkning av bestick och silvergods.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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FLEXIBLA
PREFAB
MODULBYGGNADER
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Många skolor byggs med hjälp
av prefabricerade moduler
och sätts ofta upp enbart som
temporära lösningar, eller som
extrautrymme vid befintliga
skolor. Men därför behöver man
inte kompromissa med fasaddesignen!
Satsa på en klassisk design som
fungerar bra i kombination med
nästan alla typer av arkitekturer,
eller skapa en färgglad byggnad
med en personlig touch.

BØRNEHUSET
KÆRET
Danmark

På detta dagis, som är byggt som en
klöver, går dagisbarnen på en av de fyra
enheterna. Eftersom alla mysiga ”vardagsrum” har sin egen färg, är det enkelt för
barnen att veta vart de ska gå.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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MARIEDALSSKOLAN
Sverige

När Mariedalsskolan i Varberg skulle byggas
om med modulbyggnader, upptäckte man
många fördelar med ett så flexibelt tillvägagångssätt. Klarröda fasadskivor användes för
att ge byggnaderna ett färgglatt och attraktivt utseende.
(Produkt: Rockpanel Colours)
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EKENS SKOLA
Sverige

Ekens skola i Hammarby Sjöstad i Stockholm är ett
riktigt bra exempel på hur en skola för 450 elever kan
skapas med hjälp av ett trevåningshus. Skolmodulerna uppfördes på endast tre veckor och interiören på
fyra månader.
(Produkt: Rockpanel Structures)

GRUNDSKOLAN
MISSION GROVE
Storbritannien
Med prefabricerade byggnader kan du vara precis så
kreativ som du bara vill! Med ett antal färgglada komponenter till Rockpanel Woods får denna grundskola
ett varmt och glatt utseende.
(Produkter: Rockpanel Woods och Rockpanel Colours)
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Rockpanels
produktsortiment
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Rockpanel Colours
Ett fascinerande utbud av färger.
Låt fasaden smälta in i miljön, eller få den att sticka ut i en urban
omgivning. Få total designfrihet på en byggnad - man kan välja i
princip vilken färg som helst. Rockpanel Colours finns i Standard
eller Special färger samt särskilt anpassade färger.
Förutom standard och special RAL-/NCS-färger, kan man välja och
vraka bland nästan vilken skräddarsydd RAL-/NCS-färg som helst,
när man vill ha något som är ännu mer unikt. Särskilt anpassade
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färger kallas för Custom. Besök rockpanel.se för mer information
om hur man beställer Rockpanel Colours Standard, Special samt
Custom mm. Rockpanel Colours är det perfekta valet när man vill
ha ett färgbeständigt fasadmaterial som sticker ut.

Rockpanel Metals

Rockpanel Chameleon

Make your metals vision rock!

Fascinerande olikt från alla vinklar.

Rockpanel Metals eleganta ytor med industriellt utseende. Ofta
kännetecknas modern arkitektur av ett industriellt formspråk.
Ge högkvalitativa fasader ett elegant utseende. Rockpanel Metals
skapar fantastiska effekter på fasader när ljudet träffar den, även på
tidlöst moderna bostadshus. Upptäck serien Elemental Metals eller
välj en design med Advanced Metals för en exceptionellt sliten finish
som håller i årtionden.

Fascinerande unikt och olikt från alla vinklar! Förvandla byggnaden
till ett monument som folk lägger märke till. Fasaden kommer
hela tiden att förändras samtidigt som den är effektfull och
inspirerande. När du betraktar byggnaden från olika eller samma
vinkel kommer färgen aldrig att vara den samma.

White Aluminium

Grey Aluminium

Steel

Gunmetal

Copper

Platinum

Yellow Gold

Classic Gold

Silver

Verdigris

Beroende på betraktningsvinkeln och solljusets effekter skiftar
ytan på fasader med Rockpanel Chameleon. Hemligheten är ett
speciellt ytskikt med kristalleffekt, som även säkrar att färgen är
beständig i många år.

Light purple – Light brown

Purple – Green – Blue

Dark Copper

Bronze

Electrum

Brass

Titanium
Red – Gold – Purple

Alla Rockpanel Metals färgmönster är riktade med undantag av
Elemental Grey Aluminium och Elemental White Aluminium. Vid
monteringen bör man därför vara uppmärksam på att det kan förekomma färgvariationer.
Ultramarine
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Green – Brown

Rockpanel Woods

Rockpanel Natural

Levande som trä. Robust som sten.

I samklang med naturen.

Få folk att häpna och gör så att människorna i huset mår bra med
fasader som utstrålar träets varma, organiska uttryck. Bygg med
den frihet och stabilitet som din moderna arkitektur behöver.
Rockpanel Woods ger byggnaden ett naturligt trä look, samtidigt
får du den slitstyrka och stabilitet samt ett brandskydd som motsvarar en stenfasad.

Den äkta skönheten på en fasad är ibland ganska puristisk. Våga
och låt sol, vind och regn ta över rollen. Med Rockpanel Natural
ger du vädrets makter en aktiv roll på fasaden, utan att färg eller
lack behöver användas. Byggnaden passar organiskt in i omgivningen på ett interaktivt sätt, från dag ett.
Rockpanel Natural skivorna har ingen målad ytbehandling utan
förändras utifrån väder och vind. Precis på samma sätt som med
andra naturmaterial – som sten, betong och stål – så gör solljuset att ytorna åldras och får en vacker patina på ett naturligt
sätt över tid.
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Ceramic Oak

Rhinestone Oak

Carbon Oak

Slate Oak

Marble Oak

Caramel Oak

Black Oak

Ebony Agate

Ebony Limestone

Ebony Granite

Ebony Slate

Ebony Marble

Mahogany

Cherry

Alder

Teak

Beech

Oak

Merbau

Typisk färg vid
montering

Naturlig patina
efter +- 6 veckor
(kan variera)

Rockpanel Stones

Rockpanel Lines2

Spräng gränser med sten.

Plankor – när man behöver raka linjer.

Visionärer inom arkitekturen kännetecknas av att bryta normer och
av att inte följa strömmen. Spräng alla gränser, även de som sätts
upp av naturen. Skapa fasader som har stenens kraftfulla utseende.

Experimentera med traditionell fasaddesign – använd linjer som
ett kontinuerligt element eller ge fasaden en elegant touch.
Med Rockpanel Lines2 plankor får man friheten att göra en
ny tolkning av den klassiska fogprofilen med spont och nock.
Mångsidig, slitstark, enkel att underhålla och kostnadseffektiv.

Bygg med stenens styrka, men med flexibilitet i form och mått.
Utmana tyngdlagen med den enkelhet som Rockpanel Stones
erbjuder.
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Mineral Chalk

Mineral Silver

Mineral Graphite

Mineral Clay

Mineral Rust

Basalt Zinc

Basalt Iron

Basalt Anthracite

Mineral Earth

Mineral Lime

Concrete
Platinium

Concrete Ash

Concrete Sand

Rockpanel Lines2 ger fasaden ett snyggt och stilrent utseende.
Plankan är också idealisk för mindre fasadytor på ett hus eller
andra fasad detaljer. Vill man ha en lekfull effekt kan man kombinera två olika bredder (S och XL).

RAL 9010

Grey
(Ready-to-paint
primer)

RAL 9001

RAL 7004

RAL 1015

RAL 7016

Rockpanel Premium
Skräddarsydda fasadlösningar.
När man inte vill kompromissa med designen eller ett projekts
detaljer är Rockpanel Premium det rätta valet.
Rockpanel Premium kombinerar alla fördelar med Rockpanel
fasadskivor och erbjuder dessutom ett antal valmöjligheter som
ligger utanför det normala.

ANPASSADE FÄRGER
ALL

Kombinera alla våra färger, utförande
och finish.

PROTECTPLUS KOMMER SOM STANDARD
PROTECT PLUS

Högeffektivt ytskikt mot smuts och graffiti.

MATT, HALVBLANK, HÖGBLANK
ALL

Lek med ljuset:
välj mellan tre olika glanstal.

ANPASSADE FORMAT OCH MÅTT
Tänk utanför boxen med skräddarsydda färger
och utförande, samt anpassade format och mått.

DOLD INFÄSTNING
Inga synliga nitar eller skruvar bara en fläckfria fasad!

BRANDSÄKERHET
EasyFix Clip

Med Rockpanel Premium uppfyller man alltid de allra
högsta brandskyddskraven eftersom fasadskivorna
är klassad som A2-s1,d0, i enlighet med SS-EN 13501-1.

Montera fasaden på
valfritt sätt.
Skruvar, nitar, spikar, lim eller ett dolt
infästningssystem - välj själv vad som
passar bäst.

Skruvmontering på trä

Nitmontering på aluminium

Spikmontering på trä

Skruvar

Nitar

Spikar

Osynlig fixering

Dold infästning

Lim

Dold infästning

Rockpanel fasadskivor kan monteras på många olika sätt.
Skruvar eller nitar används vid synlig, mekanisk montering.
Och kan matchas med fasadfärgen eller medvetet vara i
kontrastfärger. En annan variant är spikar som nästan inte
syns.
Det går även att få osynlig infästning med vårt limsystem
Tack-S eller sist men inte minst så erbjuder vi även ett dolt
infästningssystem.
Detta gör att man enkelt kan skapa en fläckfri fasad med
en osynlig, mekanisk infästningsmetod.
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Rockpanel är en del av
ROCKWOOL familjen
Alla verksamheter i ROCKWOOL koncernen har ett gemensamt
mål: att frigöra naturstenens kraft för att göra det moderna boendet
bekvämare.
När man skapar den perfekta inlärningsmiljön, är även energieffektivitet och akustik väldigt viktiga faktorer. ROCKWOOL koncernens
familjemedlemmar använder stenullens kraft för att erbjuda lämpliga lösningar inom dessa områden.

Skapa en energieffektiv skola?
ROCKWOOL isolering erbjuder ett stort urval av produkter som gör
byggnaden brandsäker, energieffektiv och bekväm. Isoleringsprodukterna hjälper till att spara på våra energiresurser och skonar vår
miljö. Dessutom har stenullens unika värmeisolerande egenskaper
som förbättrar inomhusklimatet i inlärningsmiljöer.
Försöker du optimera inomhusmiljöer som används för lärande?
Att skapa en skola är en komplicerad och krävande arkitektonisk
utmaning. De byggnadsmaterial som används i inomhusmiljöer i
skolor måste ge en akustisk komfort samt vara enkla att underhålla,
flexibla, anpassningsbara och robusta.
Rockfons akustiska lösningar minskar bullernivåerna i klassrum,
idrottshallar, simbassänger och matsalar så att eleverna kan höra allt
som sägs, koncentrera sig, lära sig nya saker, slappna av och leka
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De andra medlemmarna i ROCKWOOL-familjen
LAPINUS levererar innovativa stenullslösningar och hjälper kunder att
överbrygga snabbt föränderliga globala utmaningar på ett aktivt sätt. De
erbjuder lösningar för en mängd marknader, bland annat till bilindustrin
och för vattenhantering.
GRODANS precisionsodlingsprodukter ökar den mängd du kan odla,
förbättrar kvaliteten på det du odlar och minskar de operativa riskerna.
Vårt gemensamma mål:
Att frigöra naturstenens kraft för att göra den till en del av en modern
tillvaro.

Release the
natural power of
stone to enrich
modern living
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Part of the ROCKWOOL Group

www.rockpanel.se
Läs mer om oss, få en provbit och inspireras
av intressanta referensprojekt.

www.facebook.com/rockpanel
Bli först med att se våra senaste internationella projekt.
www.twitter.com/rockpanel
Följ oss och få nyheter och uppdateringar.
Följ oss och inspireras av lokala projekt.
www.instagram.com/rockpanel
bli attraherad av inspirerande projektbilder

