
ROCKPANEL Stones –  
trodser tyngdekraften
Visionær arkitektur har altid set stort på begræns
ningerne – så hvorfor ikke udfordre naturen selv? 
 Facadematerialet er fremstillet af vulkansk basalt. De 
er lette og kan bearbejdes lige så nemt som træ, så de 
for eksempel kan bøjes uden forbehandling, og allige
vel holde lige så godt som sten. Det virker som om 
ROCKPANEL Stones har overvundet  tyngdekraften. 
Brug de fantastiske egenskaber ved dette natur mater
iale som inspiration, og træk på den imponerende 
 alsidighed i ROCKPANEL Stones i din kreative 
 planlægning.

Når din kreativitet 
sprænger naturens 
grænser

www.rockpanel.dk/stones

Bliv en del af historien

ROCKPANEL® Stones

STO
D

K
201702/D

K
/February 2017/Version 1.0

www.twitter.com/rockpanel
Følg os for de seneste nyheder  
og opdateringer

www.rockpanel.com

Få aktuelt produkt information, se 
inspirerende projekter og bestil en vareprøve.

www.facebook.com/rockpanel
Følg os og vær den første til at opdage  
vores nyeste internationale projekter.

Bliv en del af vores netværk.
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Bæredygtigt 
imponerende
Den nye ROCKPANEL Stone er ekstremt holdbar og utroligt 
nem at håndtere. Det vejrbestandige materiale har vist sig 
særdeles robust over for udsving i temperatur og luft
fugtighed, og de lever op til de højeste brandsikkerhedskrav. 
Materialet er også yderst bæredygtigt: En uafhængig 
 vurdering har certificeret en levetid på +60 år for ROCKPANEL 
facadeplader, som desuden er næsten fuldt genanvendelige.
 

Egenskaber ved ROCKPANEL facademateriale: 
· Et bredt sortiment af designs med naturligt udseende
·  Lette at bearbejde – som træ – men lige så holdbare 
som sten

· Kan bearbejdes med almindeligt træværktøj
· Ekstremt vejrbestandige og temperaturbestandige
· Bøjeligt uden forbehandling
· Fremstillet af det fuldt genanvendelige råmateriale basalt
· Holdbare, farvefaste og lette at vedligeholde
 

Dimensioner
Pladetykkelse: Durable: 8 mm
   Xtreme: 8 mm
   FSXtra: 9 mm
Standard pladebredde:  1200 mm
Standard pladelængde:  3050 mm eller 2500 mm

Få mere at vide om de vidtstrakte muligheder med 
 facadeplader fremstillet af sten i vores ebog. Yderligere 
oplysninger eller bestilling af en produktprøve:

 www.rockpanel.dk/stones

Facadeplader der kendetegnes 
ved deres lethed 
Vi har stort set frigjort facadematerialet fra tyngdekraften. 
Selvom de robuste facadeplader består af basalt – en 
 vulkansk bjergart – imponerer de ved deres lave vægt, som 
gør dem ideelle til ventilerede facade konstruktioner. Med 
inspiration fra naturen byder ROCKPANEL Stones på ikke 
mindre end 11 designs at vælge mellem til meget varierede 
og  spektakulære arkitektoniske udtryk. 

Et materiale der bøjer sig for 
din kreativitet
ROCKPANEL Stones stræber sig bogstaveligt talt mod 
 himlen. Med deres lave vægt er de perfekt egnede til højere 
bygninger. Og det stopper ikke her. De fleksible facade
plader, som er fremstillet af det naturlige råmateriale 
 basalt, udvider også dine kreative muligheder. Uden 
 specielbehandling kan det bøjes og formes til imponerende 
konvekse og konkave former, der åbner mulighed for 
 arkitektoniske udtryk med markante konturer.

Økonomisk effektivitet og 
fascinerende lette at samle
ROCKPANEL Stones kombinerer stenens puristiske udtryk 
med imponerende enkle bearbejdningsmuligheder under 
tilskæring og montering. Det er også en fordel ved højere 
konstruktioner, hvor lav vægt og enkel håndtering spiller en 
væsentlig rolle, ikke mindst for økonomien.

Basalt designs

Basalt Zinc Basalt Iron Basalt Anthracite Concrete Ash Concrete Platinum Concrete Sand

Concrete designs

Mineral designs

Mineral Chalk Mineral Silver Mineral Graphite

Mineral Clay Mineral Rust
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