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ANSVARSFRISKRIVNING: Flera byggnader i denna broschyr är baserade på  
originellt arkitektoniskt arbete och har modifierats för inspirationsändamål. 
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Du behöver fullständig designfrihet om  
du vill skapa något verkligt fantastiskt.  
Din kreativitet går utöver vad som redan  
har skapats. Så varför inte förvänta dig  
detsamma från de material du arbetar med?
Med Rockpanel Premium erbjuder vi allt du 
behöver – och mer därtill.

Rockpanel Premium:
Utöka din fantasi med  
nya visioner
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Din kreativitet gör en 
byggnad oförglömlig
Rockpanel Premium klarar utmaningen 
oavsett hur kreativ din design är.  
Oavsett färg, design eller form du har  
i åtanke: vi hjälper dig att tänja på 
gränserna.
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Fullständig designfrihet med 
Rockpanel Premium

Kombinera alla våra färger, mönster och finish – 
på ditt eget vis. Varför stanna kvar i lådan?

Du kan till exempel blanda mönster av Rockpanel 
Woods eller Stones med effekterna av Rockpanel 

Chameleon eller Metallics. Och självklart är vilken 
färgton som helst möjlig.



Leker med ljus
Matt, halvglans eller högglans?

Valet är ditt! Välj den finish som passar 
din design bäst, eller blanda olika 

sorters glans för en ännu finare effekt.
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matt högglanshalvglans

En fantastisk finish
När du förverkligar ditt projekt vill du 
att varje detalj ska vara rätt. Därför 
erbjuder vi tre olika sorters glans: matt, 
halvglans och högglans. Varje reflek-
tionsnivå har sin egen karaktär. Experi-
mentera gärna med ljuset för att skapa 
din egen perfekta bild. Och för en 
ytterligare dimension kan du till och 
med kombinera våra olika ytor.



Hålla skönheten vid liv
Alla fasadpaneler från Rockpanel 
Premium har ett transparent  
ProtectPlus-skyddslager. För ännu 
bättre skydd mot UV-strålning och 
miljöpåverkan.
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ProtectPlus-ytbehandling 
Fasader måste stå ut med ganska mycket. 
Solsken, vind, smuts, regn... Lyckligtvis är 
Rockpanel Premium-skivorna redo för 
även de mest krävande väderförhållande-
na. Eftersom de har en ProtectPlus-ytbe-
handling är de mycket väl skyddade mot 
krävande yttre påverkan.

Utöver optimal färgbeständighet finns 
även den utökade kapaciteten för själv-
rengöring. Detta betyder att det mesta 
av smutsen på fasaden tvättas bort av 
regnvatten. Till och med graffiti kan 
enkelt tas bort med ett speciellt rengö-
ringsmedel.

Rockpanel Premium-fasader är också 
tåliga mot fukt. Basmaterialet, basalt, 
varken expanderar eller krymper – inte 
ens med stora förändringar i temperatur 
och luftfuktighet.

ProtectPlus ger ytterligare skydd mot  
UV-strålning, vilket gör att färgerna förblir  
vackra och strålande.

Skivorna är helt fukttåliga.

Smuts har praktiskt taget ingen chans!



Brandsäkerhet faller 
sig naturligt
När det gäller att skydda 
människors liv kan man aldrig 
vara för säker. Våra naturligt 
brandbeständiga skivor är det 
säkra valet.
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Optimal brandsäkerhet
Säkerheten kommer först. Inga kompromisser.

Våra Rockpanel Premium-skivor är klassificerade 
som Euroclass A2 – det ansvarsfulla valet för 

höghus och högriskbyggnader. 

Rockpanel Premium-skivorna uppfyller 
den högsta europeiska brandskydds-
standarden och är klassificerade enligt 
Euroclass A2-s1, d0, obrännbar.

obrännbar brännbar



En felfri fasad
Inga synliga nitar eller 
skruvar – bara din felfria 
fasaddesign. Använd  
vårt Mechanical Secret 
Fix-system för Rockpanel 
Premium.
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Din premiumfasad förtjänar all uppmärksamhet den 
kan få. Om du väljer en osynlig fixeringsmetod kan 
din design skina optimalt. Vår Mechanical Secret 
Fixing-metod är inte bara en perfekt lösning ur en 
estetisk synvinkel, utan garanterar även en sömlös 
installation och absolut stabilitet.

Nöjer du dig endast med perfektion?  
Med Rockpanel Premium och Mechanical 
Secret Fixing får du en felfri fasad.



Böj, ändra och forma 
naturligt
Följ naturens former. Organiska 
former passar vackert där hörn 
och kanter inte passar in.
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Böjning och krökning
Böj, forma och krök Rockpanel- 
fasadpaneler för att uppnå den form 
som passar din designvision. Du  
kan göra detta på byggplatsen för 
att få den perfekt anpassad till 
byggnadens form.



Låt din fasad tala 
för sig själv
Personligt avtryck på en 
helt annan nivå. Gravera 
eller perforera din bygg-
nad för att skapa unika 
stycken eller konst, med-
delanden eller företagslo-
gotyper. 
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Dirigering och perforering
Om du graverar en fasad kan du sända ett 
mycket personligt budskap. Det är ett 
fantastiskt sätt att få fram ditt budskap och 
bokstavligen låta fasaden tala för sig själv. 
Och eftersom Rockpanel-skivorna är 
fukttåliga krävs ingen speciell behandling 
efteråt.



Enkel hantering för lysande 
designer
Sågning och borrning utan behov av 
specialverktyg. Expandera ditt kreativa 
utrymme när det gäller fasaddesign 
med Rockpanel Premium.
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Flexibel och robust
Skivorna är enkla att montera efter-
som Rockpanel Premium-skivor är 

robusta men ändå flexibla och lätta. 
Och allt kan göras med standardverk-
tyg som t.ex. handsågar, cirkelsågar, 

sticksågar och borrar.



Låt fantasin flöda fritt.
Allt är möjligt.
Med Rockpanel Premium kan du skapa 
dina drömmars fasad. Välj en av våra 
över 200 designer och färger, eller 
använd en personanpassad design. 
Våra anpassade dimensioner och 
fullständiga flexibilitet vid hantering 
säkerställer optimal effektivitet och 
minimerat skäravfall. 
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Rockpanel Premium erbjuder ännu större flexibilitet i dimensioner för att 
ge dig det bästa resultatet. Skivorna finns i alla längder du behöver mellan 
1 700 mm och 3 050 mm. För ett vackert och kostnadseffektivt resultat 
utan praktiskt taget något slöseri.

Perfektion i alla dimensioner

Rockpanel Premium
Tjocklek 11 mm

från 1 700 mm upp till 3 050 mm



Från naturen, för naturen
Rockpanel Premium-fasadpaneler är, 
precis som alla Rockpanel-skivor, 
tillverkade av basalt – vilket är ett 
naturligt material som inte gör slut 
på våra naturresurser.
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* Bekräftad livstid av BRE Global på 60 år / uppskattad livstid 50 år

Inbyggd hållbarhet
Hållbarhet står i centrum för allt vi gör. Ta till 

exempel basalt, basmaterialet i våra skivor, som 
praktiskt taget är obegränsat till sin natur. Det 
är ett ansvarsfullt val, både i dagsläget och  
för framtiden. Alla Rockpanel-fasadskivor har 
en officiell bekräftad livslängd på 60* år. Och 

därefter är de nästan helt återvinningsbara.
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Läs mer om oss, be om produktprover och inspireras av  
attraktiva referensprojekt.

www.instagram.com/rockpanel
Bli attraherad av inspirerande projektbilder. 
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Följ oss och var först med att upptäcka våra senaste  
internationella projekt.

www.twitter.com/rockpanel
Följ oss för de senaste nyheterna och uppdateringarna. 
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