
Rockpanel® assortiment
Plaatmateriaal voor gevels  
en dakranden

Part of the ROCKWOOL Group
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Rockpanel is onderdeel van de ROCKWOOL Groep. Het duurzame plaat-
materiaal wordt geproduceerd op basis van het natuurlijk gesteente ba-
salt. De producten combineren de robuuste eigenschappen van steen met 
de verwerkbaarheid van hout.

Daar waar ander plaatmateriaal het laat afweten, biedt Rockpanel altijd de 
beste oplossing. Gemakkelijk en snel te verwerken, duurzaam en mooi. 
Daarom zeggen we: dat kan wel!

Rockpanel plaatmateriaal is toepasbaar in nieuwbouw en renovatie:
 ■ als gevelbekleding;
 ■ rondom het dak: dakoverstek, gootafwerking, dakkapel, boeiboord  
of dakrand;

 ■ in andere detailleringen: plafond, ingang, puivulling.

Rockpanel uitvoeringen
Het plaatmateriaal is verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen:

 ■ Durable: voor toepassingen in gevels en dakranden.
 ■ A2: voor geveltoepassingen die moeten voldoen aan strenge brandveilig-
heidseisen. Indien met blindklinknagels bevestigd op een metalen  
regelwerk, in combinatie met minerale wolisolatie, voldoen de A2 platen 
aan Europese brandklasse A2-s1,d0.

Duurzaamheid
De milieuprestatie van Rockpanel producten zijn door een onafhankelijk 
instituut (BRE Global) getoetst. Op basis van een Life Cycle Assessment 
(LCA) zijn de producten erkend als een milieuverantwoord bouwproduct.  
Dit betekent dat de keuze voor Rockpanel in een duurzaam bouwproject 
een verantwoorde keuze is.

De afgebeelde kleuren in deze folder geven een goede indruk van de werkelijke kleur.  
Het drukprocedé laat echter niet toe de kleuren exact weer te geven. Op verzoek sturen  
wij u graag een kleurmonster toe. Gebruik het contactformulier op www.rockpanel.nl  
om een productmonster aan te vragen.

Over Rockpanel®
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Optimale bescherming met ProtectPlus
De ProtectPlus beschermlaag is optioneel bij Rockpanel Colours (m.u.v. 6 mm 
dikte) en is leverbaar vanaf 100 m² per kleur.

Rockpanel Woods / Stones / Chameleon / Metals (m.u.v. White Aluminium en 
Grey Aluminium) en Rockpanel Premium zijn standaard voorzien van deze extra 
beschermlaag. Deze extra transparante coating maakt de platen zelfreinigend, 
waarbij vuil door regenwater wordt weggespoeld en waardoor onderhouds- 
kosten verder worden verlaagd. Daarnaast verbetert de coating de UV besten-
digheid van de plaat, waardoor de duur van de kleurechtheid nog verder wordt 
verlengd. Bovendien kan op panelen voorzien van de ProtectPlus bescherm-
laag eenvoudig graffiti worden verwijderd met Rockpanel Graffiti reiniger.

Bevestigingsmiddelen en profielen
Rockpanel biedt een breed scala aan bevestigingsmiddelen: nagels, schroeven, 
blindklinknagels maar ook een Tack-S lijmsysteem ontwikkeld in samenwerking 
met Bostik. Blinde mechanische bevestiging is ook mogelijk met de Rockpanel 
Premium platen in dikte 11 mm. Alle bevestigingsmiddelen zijn mechanisch 
getest voor toepassingen in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal en 
geschikt bevonden.

Indien u gebruik wilt maken van andere bevestigingsmiddelen dan de  
Rockpanel bevestigingsmiddelen, verzeker u er dan altijd van dat deze voldoen 
aan de technische specificaties voor toepassing in combinatie met Rockpanel 
plaatmateriaal.

Met bevestigingsmiddelen van andere leveranciers werken valt onder de 
verantwoordelijkheid, technische goedkeuring en garantie van de betreffende 
leverancier.

Accessoires
Rockpanel levert naast de bevestigingsmaterialen een breed assortiment acces-
soires zoals EPDM schuimvoegband, Rockpanel kantenlak en Rockpanel Graffiti 
reiniger.
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Bevestiging met nagels
Rockpanel plaatmateriaal kan op de bouwplaats met
nagels worden bevestigd. De kleine nagelkopjes in RAL
kleur zorgen voor een mooi eindresultaat.

Naadloze bevestiging
Rockpanel plaatmateriaal is bijzonder dimensiestabiel,  
zet nagenoeg niet uit en krimpt nauwelijks als gevolg van 
veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Onder  
bepaalde voorwaarden kan het plaatmateriaal zelfs stuikend 
worden toegepast. Dit biedt fraaie mogelijkheden voor het 
lijnenspel in uw ontwerp. Check de instructiegids voor de 
installatievoorwaarden met een naadloze bevestiging.

Sterk maar toch flexibel
Rockpanel plaatmateriaal combineert de voordelen van 
steen en hout in een product. Het is robuust als steen en 
laat zich gemakkelijker verwerken dan hout. Een licht gebo-
gen toepassing is geen enkel probleem.

Detailleren op de bouwplaats
Met Rockpanel panelen kunnen details snel en hoogwaar-
dig worden afgewerkt. Detailleren en op maat zagen is zeer 
eenvoudig. Bovendien is afwerking van de zijkanten ter 
bescherming van vocht niet nodig.

Altijd in de passende kleur
Met Rockpanel plaatmateriaal sluit de gevel, dakrand of 
dakkapel mooi aan bij kozijnen of andere bouwdelen. Door 
een uitgebreid assortiment RAL / NCS kleuren biedt het 
altijd de passende kleur voor perfecte aansluiting op het 
schilderwerk.

Eén materiaal met alle voordelen.  
Rockpanel.
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Kleurechtheid
Rockpanel plaatmateriaal is kleurecht dankzij een hoog-
waardige watergedragen laklaag. De platen zijn ook zeer 
onderhoudsarm. Eenmaal per jaar reinigen met water is 
voldoende om de gevel mooi te houden.

Ongevoelig voor vocht  
Met Rockpanel producten zijn vochtproblemen verleden 
tijd. Zijkantbewerking ter bescherming tegen vocht is  
niet nodig. Rockpanel plaatmateriaal is ongevoelig voor 
vocht- of temperatuurwisselingen.

Bevestiging zonder voorboren 
Rockpanel plaatmateriaal kan op de bouwplaats worden 
geïnstalleerd zonder voorboren. Minder risico op fouten, 
netjes uitkomen op het regelwerk en op boorkosten 
besparen.

Licht van gewicht
De installatie van Rockpanel plaatmateriaal gaat snel en 
gemakkelijk. De platen zijn merkbaar lichter dan andere 
plaatmaterialen. Een standaard Rockpanel plaat (8 mm) weegt 
slechts 8,4 kg/m², wat het een eenvoudig handzaam materiaal 
maakt voor op de bouwplaats.

Bewerken met standaard gereedschap
Rockpanel plaatmateriaal laat zich verwerken met standaard 
gereedschappen. Handiger en veel sneller te bewerken dan 
andere plaatmaterialen.

Een hoekoplossing voor elk detail
Rockpanel biedt voor elke hoek een geschikte oplossing. 
Gebruik een hoekprofiel in dezelfde RAL kleur, of lak de 
kantjes van het plaatmateriaal. Ook verstek zagen is mogelijk 
voor een puntgave hoekafwerking.
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Rockpanel Uni is ideaal voor het verbeteren en renoveren van toepassingen 
rondom het dak. De platen zijn, net als alle Rockpanel producten, makkelijk 
te installeren en zeer onderhoudsarm. De gevelplaten zijn beschikbaar in  
6 RAL kleuren en niet richtingsgevoelig.

Rockpanel Uni

Afmetingen
Plaatdikte: 6 mm en 8 mm

Plaatbreedte: 1200 mm

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Levertijden
Leverbaar per pallet per kleur met een levertijd  
van maximaal 1 week. Orders > 200 m² hebben een 
levertijd van maximaal 4 weken.

De mechanische eigenschappen van Rockpanel Uni verschillen t.o.v.  
de Durable en A2 productuitvoeringen. Zie voor meer informatie  
het technisch productblad Rockpanel Uni op  www.rockpanel.nl.
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RAL 9010 RAL 9016RAL 9001

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7021

 Rockpanel Uni
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Rockpanel Ply is voorzien van een lichtgrijze, watergedragen primerlaag en kan 
in iedere gewenste kleur worden afgelakt. De beschikbare verfsystemen voor 
houtproducten zijn in principe ook geschikt voor de Rockpanel Ply panelen mits 
de voorschriften van de verffabrikant opgevolgd worden. Neem bij twijfel altijd 
contact op met de verfleverancier voor de juiste instructies.

De mechanische eigenschappen van Rockpanel Ply verschillen t.o.v. de 
Durable en A2 productuitvoeringen. Zie voor meer informatie het tech-
nisch productblad Rockpanel Ply op www.rockpanel.nl .

Rockpanel Ply

Levertijden
Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van 
maximaal 1 week. Orders > 200 m² hebben een 
levertijd van maximaal 4 weken.

Afmetingen
Plaatdikte: 8 mm

Plaatbreedte: 1200 mm

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm
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Rockpanel Ply

Lichtgrijze primer

 Rockpanel Ply
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Rockpanel Colours is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en  
mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Het assorti-
ment bestaat uit meer dan 130 RAL / NCS kleuren waarvan 50 standaard 
kleuren uit voorraad leverbaar zijn in plaatdikte 8 mm. De Special kleuren 
zijn leverbaar vanaf 50 m² per kleur met een maximale levertijd van 4 weken.  
Daarnaast is vrijwel elke andere RAL / NCS kleur leverbaar vanaf 100 m² 
per kleur. De ProtectPlus beschermlaag is optioneel bij Rockpanel Colours 
(m.u.v. 6 mm dikte) en is leverbaar vanaf 100 m² per kleur. De gevelplaten 
zijn niet richtingsgevoelig en makkelijk te installeren.

Rockpanel Colours

Afmetingen
Plaatdikte: Durable: 6 mm en 8 mm

A2: 9 mm (Standaard en Special vanaf 50 m², Custom vanaf 100 m²)

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 vanaf 100 m²)

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Levertijden
50 Rockpanel Colours standaard kleuren in dikte 8 mm en 22 standaard  
kleuren in 6 mm zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal  
1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De overige 28 Rockpanel Colours standaard kleuren in dikte 6 mm zijn  
leverbaar vanaf 50 m² per kleur met een maximale levertijd van 4 weken. 
Deze kleuren zijn aangeduid met .

De Special kleuren in dikte 6 en 8 mm zijn leverbaar vanaf 50 m² per kleur  
met een maximale levertijd van 4 weken. Zie website: www.rockpanel.nl.

A2 platen in dikte 9 mm zijn leverbaar vanaf 50 m² in de Standaard en  
Special kleuren binnen 4 weken.

Alle overige RAL/ NCS kleuren zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale 
levertijd van 6 weken.
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 Rockpanel Colours Standaard
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Rockpanel Chameleon is voorzien van een kristallaag die een verrassend 
effect heeft op de kleurbeleving. Afhankelijk van het perspectief en de 
werking van zonlicht neemt het product een andere kleur aan. Rockpanel 
Chameleon is verkrijgbaar in 4 varianten en is standaard voorzien van 
een ProtectPlus beschermlaag. De platen zijn niet richtingsgevoelig.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Chameleon dient 
in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Rockpanel Chameleon

Afmetingen
Plaatdikte: Durable: 8 mm

A2: 9 mm (vanaf 100 m²)

Plaatbreedte: 1200 mm

Plaatlengte: 3050 mm (2500 mm vanaf 100 m²)

Levertijden
Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal  
1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van  
maximaal 6 weken.

A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale 
levertijd van 6 weken.
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Lichtpaars – Lichtbruin

Paars – Groen – Blauw

Rood – Goud – Paars

Groen – Bruin

 Rockpanel Chameleon
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Geef je gebouw een industriële look met Rockpanel Metals. Het plaat- 
materiaal heeft een metallic toplaag en is beschikbaar in 16 designs. 
Rockpanel Metals is standaard voorzien van een ProtectPlus beschermlaag 
(m.u.v. White Aluminium en Grey Aluminium) en is niet richtingsgevoelig.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Metals dient in 
één opdracht te worden besteld en geleverd.

Rockpanel Metals

Afmetingen
Plaatdikte: Durable: 8 mm

A2: 9 mm (vanaf 100 m²)

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm vanaf 100 m²)

Plaatlengte: 3050 mm (2500 mm vanaf 100 m²)

Levertijden
Rockpanel Metals Elemental designs zijn leverbaar vanaf  
1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.  
Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

Rockpanel Metals Advanced designs zijn leverbaar vanaf 
100 m² per design met een maximale levertijd van 6 weken.

A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale 
levertijd van 6 weken.
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Rockpanel Metals
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 Rockpanel Metals Rockpanel Metals

Elemental Metals

Advanced Metals

Brass UltramarineTitanium

ElectrumVerdigris BronzeDark Copper

GunmetalWhite Aluminium SteelGrey Aluminium

SilverPlatinum Classic GoldYellow Gold

Copper
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Rockpanel Woods geeft een gebouw een natuurlijke uitstraling en kan 
nauwelijks van echt hout onderscheiden worden. Rockpanel Woods is be-
schikbaar in 19 designs en heeft standaard een ProtectPlus beschermlaag.

Rockpanel Woods

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Woods dient in  
één opdracht te worden besteld en geleverd.

Afmetingen
Plaatdikte: Durable: 8 mm

A2: 9 mm (vanaf 100 m²)

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm vanaf 100 m²)

Plaatlengte: 3050 mm (2500 mm vanaf 100 m²)
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Levertijden
Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal  
1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van  
maximaal 6 weken.

A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale 
levertijd van 6 weken.
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Teak

Beuken

Merbau

Elzen

Kersen

Mahonie

Eiken

Rhinestone Oak Black Oak

Carbon Oak

Slate Oak

Marble Oak

Ceramic Oak Caramel Oak

Ebony Marble

Ebony Slate

Ebony Granite

Ebony Limestone

Ebony Agate  
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 Rockpanel Woods
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Rockpanel Stones combineert het uiterlijk en de brandeigenschappen van 
steen, met het lichte gewicht en verwerkingsgemak van hout. De platen 
zijn makkelijk te verwerken en niet richtingsgevoelig. Rockpanel Stones 
bestaat uit 13 designs en heeft standaard een ProtectPlus beschermlaag.

De voor een project benodigde hoeveelheid 
Rockpanel Stones dient in één opdracht te 
worden besteld en geleverd.

Rockpanel Stones

Afmetingen
Plaatdikte: Durable: 8 mm

A2: 9 mm (vanaf 100 m²)

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm vanaf 100 m²)

Plaatlengte: 3050 mm (2500 mm vanaf 100 m²)
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Levertijden
Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal  
1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van  
maximaal 6 weken.

A2 platen zijn leverbaar vanaf 100 m² met een maximale 
levertijd van 6 weken.

Rockpanel Stones Mineral Earth en Limestone zijn beschik-
baar vanaf 100 m² met een levertijd van maximaal 6 weken.



 20  21

Basalt Zinc

Basalt Iron Concrete Ash

Basalt Anthracite Concrete Sand

Concrete Platinum

Mineral Earth

Mineral Limestone
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 Rockpanel Stones

Mineral Chalk

Mineral Rust

Mineral Graphite

Mineral Clay

Mineral Silver
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De meest pure uitvoering van het plaatmateriaal is Rockpanel Natural. 
Onder invloed van het klimaat verandert het uiterlijk van dit duurzame, 
ongelakte plaatmateriaal.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Natural dient in één 
opdracht te worden besteld en geleverd.

Rockpanel Natural

Afmetingen
Plaatdikte: Durable: 10 mm

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm vanaf 100 m²)

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Levertijden
Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal  
1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van  
maximaal 6 weken.
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De verwering wordt beïnvloed door de elementen van de natuur en het 
microklimaat. Hierdoor kan de exacte verwering en gelijkheid van de 
verwering niet worden voorspeld.

Het is belangrijk om bij de toepassing van Rockpanel Natural rekening te 
houden met enkele aandachtspunten in de detaillering tijdens de verwer-
king. Zie voor meer informatie het technisch productblad Natural op 
www.rockpanel.nl.

 Rockpanel Natural

Natuurlijke kleur  
bij levering

Natuurlijke kleur 
(indicatief) na +- 6 weken
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Levertijden
Rockpanel Lines² standaardkleuren en de lichtgrijze primer zijn leverbaar 
vanaf 1 paneel met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² 
hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

Rockpanel Lines² Custom kleuren zijn leverbaar vanaf 100 m² met een  
levertijd van maximaal 6 weken.
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Rockpanel Lines² zijn rabatdelen met veer en groef die geschikt zijn voor 
horizontale toepassing in geventileerde constructies. De Lines² rabatdelen 
in een dikte van 10 mm kunnen op de gekende traditionele manier, met 
ringnagels of platkop schroeven worden bevestigd. Tevens kunnen ze 
verticaal toegepast worden.

Rockpanel Lines²

Afmetingen Lines² 10

Type Rockpanel Lines² S Rockpanel Lines² XL

Strookdikte: 10 mm 10 mm

Strookbreedte: 164 mm 295 mm

Werkende strookbreedte: 146 mm 277 mm

Strooklengte: 3050 mm 3050 mm
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 Rockpanel Lines² Standaard kleuren
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Rockpanel Lines²

Lichtgrijze primerRAL 7016

RAL 7004RAL 9001RAL 9010 RAL 1015
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Rockpanel Premium
Rockpanel Premium wordt standaard geleverd in Europese brandklasse 
A2-s1,d0 met ProtectPlus beschermlaag. Rockpanel Premium biedt de 
mogelijkheid tot custom kleuren en designs, afwerking in verschillende 
glansgraden en individuele formaten. Deze plaat in dikte 11 mm maakt 
blinde mechanische bevestiging mogelijk. Contacteer Rockpanel Custo-
mer Service voor meer informatie over Rockpanel Premium.
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Accessoires
Aluminium profielen – Rockpanel platen
Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel 
plaatmateriaal.

Standaard lengte  
3055 mm

Kleuren Profielmaten

Profiel A Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel B Blank geanodiseerd
RAL 9005 / RAL 9010

Standaardmaat 
voor alle diktes

Profiel C Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel D Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel E Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel F Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel G Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

8 mm 

Profiel H Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel I Blank geanodiseerd Standaardmaat 
voor alle diktes

Profiel J Blank geanodiseerd Standaardmaat 
voor alle diktes
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Aluminium profielen – Rockpanel Lines²
Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel 
plaatmateriaal.

Standaard lengte  
3055 mm

Kleuren Profielmaten

Profiel C Blank geanodiseerd
Standaard 
Special/Custom

10 mm

Profiel D Blank geanodiseerd
Standaard 
Special/Custom

10 mm

Profiel E Blank geanodiseerd
Standaard 
Special/Custom

10 mm

Profiel F Blank geanodiseerd
Standaard 
Special/Custom

10 mm

Profiel H Blank geanodiseerd
Standaard 
Special/Custom

10 mm

Profiel I Blank geanodiseerd 10 mm

Profiel J Blank geanodiseerd 10 mm

Profiel K* Blank geanodiseerd 10 mm

*  Voor een eenvoudige aansluiting op maaiveldniveau kan voor de plaatsing van het onderste deel  
Rockpanel Lines2 gebruik worden gemaakt van een Rockpanel startprofiel.
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*Special en Custom kleuren zijn alleen leverbaar in combinatie met gevelplaten. Voor het lakken van de 
kanten van Rockpanel Woods, Stones, Metals en Chameleon bevelen wij RAL 9005 (donkerzwart) aan.

 

Kleur Geschikt voor:

Nagels 27 mm Blank Lines² 10 mm

Nagels 35 mm Blank
Standaardkleuren
Standaard, Special, 
Custom Colours
Woods / Stones / Metals

Natural / Chameleon / Ply
Uni 
Colours

Woods / Stones / Metals

Schroeven 35 mm Blank
Standaardkleuren
Standaard, Special, 
Custom Colours
Woods / Stones / Metals

Natural / Chameleon / Ply
Uni
Colours

Woods / Stones / Metals

Lijmsysteem 

Hoeveelheid Indicatief verbruik per 100 m²

Rockpanel Tack-S 
(gecertificeerd)

290 ml 50 patronen

Primer MSP Transparant 
voor achterzijde plaat 500 ml 6 blikken

Prep M Primer voor 
aluminium achterconstructie 500 ml 2 blikken

Foamtape (dubbelzijdig) 25 m1 12 rollen

Reiniger liquid 1 1 ltr 1 blik

Overige accessoires
Hoeveelheid

EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 36 mm 50 m1

EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 60 mm 50 m1

EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 80 mm 25 m1

EPDM Schuimvoegband (zelfklevend) 100 mm 25 m1

Rockpanel Graffiti reiniger 780 ml

Rockpanel Kantenlak* 500 ml

Bevestiging
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Panelen op maat
Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen op maat te maken (met uitzon-
dering van Rockpanel Uni, Rockpanel Ply en Rockpanel Lines²). De lengte kan 
al naargelang uw projectbehoeften worden aangepast. Dankzij het innovatie-
ve productieproces van Rockpanel kunnen de platen ook geleverd worden in 
elke lengte tussen 1700 en 3050 mm met een minimale afname van 300 m² 
(per formaat/ kleur). De levertijd is maximaal 6 weken.

(Rockpanel Chameleon is niet beschikbaar in plaatbreedte 1250 mm)
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www.rockpanel.com
Op www.rockpanel.nl is alle informatie over Rockpanel gevelbekleding 
binnen handbereik. Informatie over productoplossingen, toepassingen en 
ondersteunende services als actuele documentatie, bestekteksten en CAD 
tekeningen zijn snel toegankelijk.

Instructiegids
De compacte instructiegids is een compleet naslagwerk over het werken 
en installeren met Rockpanel plaatmateriaal. Een downloadbare versie 
kunt u vinden op: www.rockpanel.nl.

BIM-bestanden
Om de planning en realisatie van gebouwen eenvoudiger te maken, biedt 
Rockpanel voor het volledige aanbod van haar duurzame gevelpanelen 
BIM-bestanden aan. De partners kunnen de bestanden downloaden en 
gebruiken om digitale maquettes van gebouwen te maken. De bestanden 
zijn compatibel met Revit en ArchiCAD en kunnen via www.rockpanel.nl 
gedownload worden.

Aanvragen van monsters
Vraag een gewenst productmonster aan via www.rockpanel.nlA
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www.rockpanel.com
ETA en CE-markering
Rockpanel plaatmateriaal is Europees beoordeeld en goedgekeurd op 
basis van een speciaal ontwikkelde richtlijn voor innovatieve producten, 
de EAD. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn hebben de Rockpanel 
producten een ‘’European Technical Assessment’’ (ETA) verworven. Alle 
Rockpanel producten hebben op basis van deze ETA een prestatieverkla-
ring en CE markering en daarmee voldoen de producten aan de gestel-
de Europese eisen voor bouwmaterialen in geheel Europa.

ETA:
 ■ ETA-17/0619 – Rockpanel Uni 6 mm and 8 mm
 ■ ETA-07/0141 –  Rockpanel Durable 8 mm finish Colours / Rockclad and 

Rockpanel Durable 8 mm finish ProtectPlus
 ■ ETA-08/0343 – Rockpanel Durable 6 mm finish Colours / Rockclad
 ■ ETA-13/0340 –  Rockpanel FS-Xtra 9 mm finish Colours / Rockclad and 

Rockpanel FS-Xtra 9 mm finish ProtectPlus
 ■ ETA-13/0648 –  Rockpanel Natural Durable 8 mm and 10 mm /  

Rockpanel Natural Xtreme 8 mm and 10 mm
 ■ ETA-13/0204 –  Rockpanel Lines², 8 mm and 10 mm tongue and groove 

panels finish Colours / Rockclad
 ■ ETA-13/0019 – Rockpanel Ply 6 mm, 8 mm and 10 mm
 ■ ETA-18/0883 – Rockpanel Premium A2 including concealed fixing system

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure is de grootst moge-
lijke 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. De meest actuele informatie is te vinden 
op de Rockpanel websites via www.rockpanel.com. 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.
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BUILDING INSPIRATIONS

www.rockpanel.nl
Meer weten over ons? Bekijk dan  
onze 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 het laatste nieuws. 

Netwerken en interactie.

www.instagram.com/rockpanel
Laat je inspireren.

Part of the ROCKWOOL Group


