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INFORMACJA PRAWNA: Niektóre z budynków pokazanych w tej broszurze powstały w oparciu 
o oryginalne projekty architektoniczne zmodyfikowane do celów inspiracyjnych. 
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Aby stworzyć coś naprawdę niesamowitego, 
potrzebujesz całkowitej swobody w projektowa-
niu. Twoja kreatywność wykracza poza to, co już 
zbudowano. Dlaczego więc nie wymagać tego 
samego od materiałów, z których korzystasz?
Płyty elewacyjne Rockpanel Premium zapewnią 
Ci to wszystko – a nawet więcej!

Rockpanel Premium:
Nowe horyzonty dla Twojej  
wyobraźni
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Twoja kreatywność pozwoli stworzyć 
niezapomniane budynki
Niezależnie od tego, jak bardzo kreatywny będzie 
Twój projekt – Rockpanel Premium sprosta każdemu 
wyzwaniu. Pomożemy Ci przesunąć wszelkie granice, 
zarówno jeśli chodzi o kolory, wzory, jak i kształty.
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Pełna swoboda projektowania 
z Rockpanel Premium

Możesz w dowolny sposób łączyć ze sobą  
wszystkie oferowane przez nas kolory, wzory  

i wykończenia. Odważysz się wyjść poza schemat?

Na przykład połącz wzory Rockpanel Woods lub 
Stones z efektem, jaki dają płyty z serii Rockpanel 

Chameleon lub Metallics. Pamiętaj też, że możliwy 
jest właściwie dowolny kolor.



Zabawa światłem
Mat, półmat czt połysk?

Ty decydujesz! Wybierz wykończenie, 
które najlepiej pasuje do Twojego  

projektu lub połącz różne stopnie połysku, 
aby uzyskać jeszcze lepszy efekt.
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mat połyskpółmat

Spektakularne wykończenie
Kiedy realizujesz swój projekt chcesz, aby 
był dopracowany w najdrobniejszym 
szczególe. Dlatego oferujemy produkty  
o trzech różnych stopniach połysku:  
matowe, półmatowe i połyskujące. Każdy 
poziom odbicia ma swój niepowtarzalny 
charakter. Swobodnie baw się światłem  
i stwórz swoją idealną wizję elewacji. Aby 
dać jej dodatkowy wymiar, możesz też 
połączyć ze sobą różne wykończenia.



Piękno, które nigdy nie zblednie
Wszystkie płyty elewacyjne Rockpanel  
Premium posiadają przezroczystą powłokę 
ochronną ProtectPlus. Zapewnia ona jeszcze 
lepszą ochronę przed promieniowaniem UV 
i czynnikami środowiskowymi.
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Powłoka ProtectPlus
Elewacje są narażone na wiele szkodli-
wych czynników. Słońce, wiatr, brud, 
deszcz… Na szczęście płyty Rockpanel 
Premium wytrzymają nawet najgorsze 
warunki pogodowe. Dzięki powłoce 
ProtectPlus są bardzo dobrze chronione 
przed trudnymi warunkami, jakie często 
panują na zewnątrz.

Oprócz optymalnej trwałości kolorów, 
płyty zyskują większą zdolność samo-
oczyszczania, co oznacza, że większość 
zabrudzeń na elewacji jest po prostu 
zmywana przez deszcz. Za pomocą 
specjalnego środka czyszczącego można 
usunąć nawet graffiti.

Płyty Rockpanel Premium są też odporne 
na działanie wilgoci. Ich podstawowy 
składnik – bazalt, nie rozszerza się ani nie 
kurczy, nawet przy dużych wahaniach 
temperatury i wilgotności.

Powłoka ProtectPlus zapewnia dodatkową 
ochronę przed promieniowaniem UV, aby kolory 
pozostały piękne i wyraziste.

Płyty są całkowicie odporne na działanie wilgoci.

Brud praktycznie nie ma żadnych szans!



Ogniotrwałe z natury
Jeśli chodzi o ochronę ludz-
kiego życia, pewności nigdy  
za wiele. Nasze naturalnie 
odporne na ognień płyty są 
bezpiecznym wyborem.



B C D E FA1 A2
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Optymalna odporność ogniowa
Bezpieczeństwo to podstawa. Nie ma tu miejsca 

na kompromis.

Płyty Rockpanel Premium są sklasyfikowane  
w Euroklasie A2 i są odpowiedzialnym 

wyborem do stosowania na elewacjach 
wieżowców i budynków o podwyższonym 

ryzyku. 

Płyty Rockpanel Premium spełniają 
wymogi najwyższej europejskiej 
klasy reakcji na ogień i zostały 
sklasyfikowane jako A2-s1,d0, 
materiał niepalny.

niepalne palne



Nieskazitelna elewacja
Bez żadnych widocznych 
nitów czy śrub – tylko Twój 
nieskazitelny projekt elewacji. 
Skorzystaj z naszego systemu 
niewidocznego mocowania 
mechanicznego dla płyt  
Rockpanel Premium.
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Twoja elewacja w standardzie premium zasługuje 
na to, by dołożyć wszelkich starań przy jej tworze-
niu. Wybór metody mocowania niewidocznego 
pozwoli Twojemu projektowi zabłysnąć pełnym 
blaskiem. System niewidocznego montażu mecha-
nicznego jest idealnym rozwiązaniem nie tylko z 
estetycznego punktu widzenia; zapewnia również 
bezproblemowy montaż i gwarantuje absolutną 
stabilność.

Zależy Ci wyłącznie na perfekcji? Stwórz 
nieskazitelną fasadę za pomocą płyt 
Rockpanel Premium i systemu niewi-
docznego mocowania mechanicznego.



Wyginaj, kształtuj  
i formuj – naturalnie
Podążaj za kształtami, które 
stworzyła natura. Organiczne 
kształty sprawdzają się idealnie 
tam, gdzie kąty i krawędzie 
zwyczajnie nie pasują.
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Wygięcia i krzywizny
Wyginaj, kształtuj i zakrzywiaj płyty 
elewacyjne Rockpanel, aby uzyskać 
formę odpowiednią dla Twojej wizji. 
Pożądaną formę można im nadać na 
placu budowy, aby idealnie dopaso-
wać je do kształtu budynku.



Nadaj elewacji 
przekaz
Spersonalizuj swoją elewa-
cję na zupełnie innym 
poziomie. Możesz wygra-
werować lub wykonać 
perforację fasady swojego 
budynku, aby stała się 
nośnikiem artystycznym, 
komunikowała treści lub 
zawierała logo firmy. 
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Grawerowanie i perforowanie
Dzięki wykonaniu grawerunku na elewacji 
możesz umieścić na niej swój osobisty 
przekaz. To niezwykły sposób na to, aby 
przekazać światu swoją wiadomość, pozwa-
lając by elewacja dosłownie przemówiła do 
odbiorców. A ponieważ płyty Rockpanel są 
odporne na działanie wilgoci, grawerunek 
czy perforacja nie będzie wymagać żadne-
go dodatkowego zabezpieczenia.



Łatwa obróbka – genialny design
Przycinanie i wiercenie bez potrzeby użycia 
specjalnych narzędzi. Z płytami Rockpanel 
Premium poszerzysz horyzonty swojej kre-
atywności w zakresie projektowania elewacji.
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Elastyczne i solidne
Ponieważ płyty Rockpanel Premium są 
solidne a przy tym elastyczne i lekkie, 

ich montaż jest bardzo łatwy. Wystarczą 
do tego standardowe narzędzia,  

takie jak piły ręczne, pilarki tarczowe, 
wyrzynarki i wiertarki.



Nie ograniczaj swojej wyobraźni.
Wszystko jest możliwe.
Z płytami Rockpanel Premium możesz stwo-
rzyć taką elewację, jaką chcesz. Wybieraj 
spośród ponad 200 naszych wzorów i kolorów 
lub postaw na wzory na zamówienie. Nasze 
wymiary na zamówienie i pełna elastyczność 
w obróbce zapewniają najlepszą wydajność  
i ograniczoną ilość odpadów po przycięciu. 
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Aby stworzyć najlepszy efekt wizualny, Rockpanel Premium oferuje jeszcze 
większą elastyczność wymiarów. Płyty są dostępne w dowolnej długości 
między 1700 mm a 3050 mm. Dla pięknego, wydajnego kosztowo i praktycz-
nie pozbawionego odpadów efektu.

Perfekcja we wszystkich wymiarach

Rockpanel Premium
Grubość 11 mm

od 1700 mm do 3050 mm



Od natury, dla natury
Płyty elewacyjne Rockpanel Premium, 
podobnie jak inne okładziny Rockpanel 
są wykonane z bazaltu – naturalnego 
surowca, którego zasoby są niemal 
nieograniczone.
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* Żywotność potwierdzona przez BRE Global wynosi 60 lat / żywotność ETA wynosi 50 lat.

Aspekt ekologiczny to istotny element wszystkiego, co 
robimy. Przykładem na to jest bazalt, podstawowy 
składnik naszych płyt, którego zasoby naturalne są 
praktycznie nieograniczone. To odpowiedzialny 
wybór na dziś i na jutro. Wszystkie płyty elewacyjne 
Rockpanel mają oficjalnie potwierdzoną żywotność 

wynoszącą 60* lat. Po zakończeniu użytkowania moż-
na je niemal w całości ponownie przetworzyć.

Zrównoważony rozwój
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www.rockpanel.pl
Dowiedz się o nas więcej, zamów próbki naszych produktów i daj się  
zainspirować realizacjami atrakcyjnych projektów.

www.instagram.com/rockpanel
Zainspiruj się zdjęciami najpiękniejszych projektów. 

www.facebook.com/rockpanel
Obserwuj nasz profil i odkrywaj nasze najnowsze międzynarodowe projekty. 

www.twitter.com/rockpanel
Obserwuj nas, aby zawsze mieć dostęp do najnowszych wiadomości  
i aktualizacji. 

Włącz się i komunikuj się z nami.
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