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Płyty ROCKPANEL 
to unikalne właściwości 
i szeroka gama kolorów 
i wzorów.

Nowoczesny projekt
Unikalne właściwości płyt ROCKPANEL pozwalają 
na idealne wkomponowanie ich w pejzaż architek-
toniczny. Te elastyczne i trwałe okładziny mogą być 
cięte, wyginane i kształtowane, umożliwiając pro-
jektowanie niepowtarzalnych form i kształtów.

Wyjątkowy budynek
Produkowane w oparciu o naturalne surowce (pod-
stawowym jest bazalt) płyty ROCKPANEL znakomicie 
spełniają wymagania dla materiałów bezpiecznych 
ogniowo i przyjaznych dla środowiska naturalnego. 
Trwałe jak skała i odporne na działanie warunków 
atmosferycznych są jednocześnie równie łatwe 
w obróbce jak drewno. Płyty są proste w montażu, 
praktycznie nie wymagają konserwacji i zachowują 
swój pierwotny wygląd przez lata. 

Nasza oferta
Zróżnicowane kolory i różnorodne wzory. Każdy 
z  produktów posiada unikalne właściwości. Dosko-
nale sprawdzają się jako wykończenie fasad, krawę-
dzi dachów lub elementów takich jak sufity, wejścia 
i  wnęki. Klasyczne lub nowoczesne, stonowane lub 
fantazyjne, pełne dyskretnego uroku lub ekstrawa-
ganckie. Płyty ROCKPANEL pozwalają nadać unikal-
ny charakter każdemu budynkowi mieszkalnemu lub 
przemysłowemu.



Wpływ produktów ROCKPANEL na środowisko na-
turalne został poddany ocenie przez międzynaro-
dowy autorytet w tej dziedzinie – BRE Global. Ten 
brytyjski instytut stworzył jeden z najbardziej uzna-
nych na świecie systemów wielokryterialnej oceny 
budynków BREEAM. 

Deklaracja Środowiskowa Produktu (Environmen-
tal Product Declaration – EPD) dla wyrobów 
ROCKPANEL, wydana przez BRE Global w oparciu 
o Ocenę Cyklu Życia (Live Cycle Assessment – LCA), 
potwierdza walory tych produktów.  BRE Global 
przyznała rozwiązaniom z płytami ROCKPANEL 
oceny A+ oraz A, w zależności od stosowanej 
podkonstrukcji. 

Certyfikat niezależnej jednostki badawczej po-
twierdza, iż produkty ROCKPANEL to wybór przyja-
zny dla środowiska. Jeśli myślimy o tworzeniu, 
projektowaniu i budowaniu w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, zastosowanie produk-
tów ROCKPANEL to odpowiedzialna decyzja. 

Stosując produkty ROCKPANEL zgodnie z wytycz-
nymi „Zielonego Podręcznika” („Green Guide”) po 
Specyfikacji BRE projektujący zyskuje dodatkowe 
punkty do wyższej oceny środowiskowej i prestiżo-
wego certyfikatu BREEAM dla zielonego budynku.

1 Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną A+: 1006260002 / 
1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 
1006280015 / 1006210016; Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną 
A: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 
1006260011 / 1006240012 / 1006250014

Certyfikacja BRE A+/A1   

ROCKPANEL products

BRE Certified

www.rockpanel.pl/aplus
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O płytach ROCKPANEL
 
Grupa ROCKWOOL® ewoluowała na przestrzeni lat od 
oferowania produktów i rozwiązań opartych na wełnie 
skalnej do rozwijania produktów, systemów i usług po-
zwalających tworzyć całe obudowy budynków, chronią-
cych te budynki przed wpływem otaczającego środowi-
ska, a środowisko przed wpływem budynków. 
Działalność firmy opisuje dewiza „CREATE AND 
PROTECT®“ (z angielskiego „Tworzy i Chroni”).

Grupa ROCKWOOL oferuje różnorodne rozwiązania dla 
wszystkich możliwych typów i elementów budynków. 
Rozwiązania elewacyjne ROCKPANEL oraz izolacje ter-
miczne i akustyczne ROCKWOOL i ROCKFON zapewnia-
ją wyjątkowe połączenie swobody projektowania, trwa-
łości, odporności ogniowej i efektywności ekonomicznej.

Przyjazne dla środowiska płyty ROCKPANEL, podobnie 
jak wszystkie produkty ROCKWOOL, są produkowane 
na bazie odnawialnego surowca naturalnego – bazaltu. 
Jest to skała wulkaniczna wywierająca duży wpływ na 
niepowtarzalne właściwości produktów ROCKWOOL. 
Płyty ROCKPANEL to połączenie zalet skały i drewna 
w jednym produkcie. Ich zastosowanie umożliwia reali-
zację śmiałych koncepcji architektonicznych, przy za-
chowaniu kontroli kosztów i krótkiego czasu realizacji. 
Od wielu lat produkty ROCKPANEL są używane w wielu 
krajach do tworzenia fasad, elementów wykończenio-
wych krawędzi dachów oraz detali architektonicznych 
budynków. Jako okładzina osłonowa fasad wentylowa-
nych, płyty zapewniają efektywne kosztowo i  stylowe 
wykończenie zarówno nowych, jak i modernizowanych 
budynków.



ROCKPANEL Colours
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Trwałość kolorów płyt ROCKPANEL Colours sprawia, że stanowią one idealny materiał wykończeniowy fasad 
budynków. Kolory zostały pogrupowane w następujący sposób: Szary – Grafit, Żółty – Piasek, Czerwony – Cegła, 
Zielony – Las, Niebieski – Niebo. Poszczególne grupy kolorów umożliwiają tworzenie na ścianach harmonij-
nych kompozycji barw lub śmiałych kontrastów. Dodatkowo 4 odważne kolory płyt ROCKPANEL Colours Bright 
umożliwiają nadanie budynkowi wyjątkowego wyrazu.

Płyty ROCKPANEL Colours występują w 100 podstawowych kolorach, z których 24 to kolory standardowe (w tym 
4 kolory Bright dla płyt o wymiarach 8 mm x 1200 mm x 3050 mm), dostępne bezpośrednio z magazynu. Ponad-
to przy zamówieniu od 100 m2 danego odcienia dostępne są wszystkie inne kolory z palet RAL/NCS. 

Wymiary
Grubość płyty 6 mm lub 8 mm

Szerokość płyty 1200 mm (lub 1250 mm od 100 m2)

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla 
zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na 
stronie 31.

Wersje i zastosowanie
Durable do stosowania na standardowych elewacjach i roz-

wiązaniach detali np. w obrębie dachu.

Xtreme do stosowania w przypadku wymaganej większej wy-
trzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do insta-
lacji na parterze.

NOWOŚĆ
FS-Xtra

płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach 
o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeń-
stwa pożarowego. Zgodnie z europejską klasyfikacją 
ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra 
są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.

Pokoloruj swoje pomysły

Dostępność
 Płyty w standardowych kolorach o szerokości 1200 mm są 
dostępne bezpośrednio z magazynu. Zamówienia powyżej 
100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.

 Płyty w standardowych kolorach o szerokości 1250 mm są 
dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji do 
6 tygodni.

 Płyty ROCKPANEL Colours Bright o wymiarach 8 mm x 
1200 mm x 3050 mm są dostępne „od ręki” z magazynu. Zamó-
wienia powyżej 100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.

 Wszystkie pozostałe kolory RAL/NCS są dostępne dla zamó-
wień od 100 m2 z terminem realizacji do 6 tygodni.

 W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym 
Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

Dodatkowa powłoka ProtectPlus
Dzięki tej przezroczystej powłoce płyty mają właściwości samo-
czyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę desz-
czową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie 
promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwa-
nie graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti 
Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyty. 
Płyty ROCKPANEL Colours można opcjonalnie pokryć powłoką 
ProtectPlus dla zamówień od 100 m2.
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Przykłady kolorów zamieszczone w tej publikacji są odzwierciedleniem rzeczywistych barw płyt ROCKPANEL Colours. Jednakże 
proces drukarski nie pozwala na zachowanie całkowitej wierności barw. Po otrzymaniu zapytania wyślemy do Państwa próbkę/i płyty 
ROCKPANEL. Zamówienie na próbki można złożyć na stronie www.rockpanel.pl

RAL 000 50 00RAL 7012RAL 7031 
Blue Grey 

RAL 060 70 05 RAL 090 80 20

Szary – Grafit Żółty – Piasek

RAL 080 80 05

RAL 080 30 05

RAL 000 50 00

RAL 7036

RAL 8022

RAL 040 50 05

RAL 7004 
Signal Grey

RAL 080 40 05

RAL 7012

RAL 9003

RAL 240 80 10

RAL 9005
Jet Black

RAL 7037
Dusty Grey

RAL 240 80 05

RAL 7021
Black Grey

RAL 9011

RAL 7001 
Silver Grey

RAL 7016
Anthracite Grey

RAL 100 80 05

RAL 080 30 10

RAL 9002

RAL 6022

RAL 060 50 05

RAL 9010
Pure White

RAL 060 70 05

RAL 060 40 10

RAL 100 90 20

RAL 7030
Stone Grey

RAL 090 80 20

RAL 1013
Oyster White

RAL 7022
Umbra Grey

RAL 1002

RAL 095 70 10

RAL 9001
Cream

RAL 1015
Light Ivory

RAL 070 70 60

RAL 060 70 20
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Płyty ROCKPANEL Colours dostępne są w 100 podstawo-
wych kolorach, z których 20, dla płyt o szerokści 1200 mm, 
dostępnych jest stale w magazynie. Wszystkie pozostałe kolory 
RAL/NCS dostępne są przy zamówieniu od 100 m2 dla jednego 
koloru, z czasem realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Płyty ROCKPANEL Colours Bright, to seria 4 wyrazistych 
kolorów. Płyty w wymiarze 8 mm x 1200 mm x 3050 mm do-
stępne są bezpośrednio z magazynu. Pozostałe wymiary płyt 
dostępne są przy zamówieniu od 100 m2 dla jednego koloru, 
z czasem realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Zielony – Las Niebieski – Niebo

RAL 190 40 15

RAL 160 50 20

RAL 150 80 10

RAL 180 20 05

RAL 140 60 10

RAL 170 40 10

RAL 6028

RAL 5004

RAL 250 40 15

RAL 280 20 05

RAL 5001

RAL 250 50 10

RAL 5008

RAL 210 90 10

RAL 220 20 10

RAL 220 60 10

RAL 240 30 10

RAL 220 40 10

RAL 200 50 05

RAL 6034

RAL 210 40 25

RAL 5022

RAL 5011
Steel Blue

RAL 5000

RAL 300 60 05

RAL 7024

RAL 5010

RAL 270 30 15

RAL 260 20 20

RAL 130 80 10

RAL 095 50 50

RAL 130 80 20

RAL 6009
Fir Green

RAL 130 50 30

RAL 6013

RAL 100 40 20

RAL 7010

RAL 7035
Light Grey

RAL 6015

RAL 7033

RAL 7038

RAL 7023



Czerwony – Cegła

RAL 060 30 20

RAL 060 50 70

RAL 8023

RAL 050 30 10

RAL 050 40 40

RAL 060 50 30

RAL 8001

RAL 3007
Black Red

RAL 020 20 29

RAL 3009
Oxide Red

RAL 020 20 05

RAL 4004

RAL 3004
Purple Red

RAL 010 20 20

RAL 2010

RAL 8024

RAL 3001

RAL 040 40 50

RAL 8028
Terra Brown

RAL 3016

Kolory niestandardowe
Wszystkie kolory 
RAL/NCS są dostępne 
przy zamówieniu od 
100 m2 danego koloru.
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Elastyczne i trwałe płyty ROCKPANEL mogą 
być cięte, wyginane i kształtowane, a nawet 
więcej... na ich powierzchni można żłobić naj-
bardziej wymyślne wzory.



ROCKPANEL Woods
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Płyty ROCKPANEL Woods nadadzą twojemu budynkowi naturalny i harmonijny wygląd. Każda z płyt jest unikal-
na, ponieważ została wykonana w precyzyjnym i innowacyjnym procesie produkcyjnym. Dzięki niemu płyty są 
niemal nieodróżnialne od prawdziwego drewna. Płyty ROCKPANEL Woods łączą zalety skały i drewna, tworząc 
niepowtarzalny produkt o wyglądzie i łatwości obróbki typowej dla drewna oraz trwałości skały.

Płyty ROCKPANEL Woods są dostępne w 17 różnych wzorach i kolorach.

Używaj drewna bez wycinania drzew

Wymiary
Grubość płyty 8 mm

Szerokość płyty 1200 mm (lub 1250 mm od 100 m2)

Długość płyty 3050 mm (lub 2500 mm od 100 m²)

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla 
zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na 
stronie 31.

Dostępność
 Płyty ROCKPANEL Woods w wymiarze 3050 mm x 1200 mm x 
8 mm są dostępne z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m2 
realizowane są w terminie do 6 tygodni.

 Płyty ROCKPANEL Woods o szerokości 1250 mm lub długości 
2500 mm są dostępne dla zamówień od 100 m2 z terminem 
realizacji do 6 tygodni.

 Ilość płyt ROCKPANEL Woods potrzebną do realizacji okre-
ślonego projektu należy zamówić jednorazowo, aby uniknąć 
jakichkolwiek (nieznacznych) różnic między poszczególnymi 
partiami produkcyjnymi.

 W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właści-
wym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

Dodatkowa powłoka ProtectPlus
Dzięki tej przezroczystej powłoce płyty mają właściwości samo-
czyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę desz-
czową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie 
promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwanie 
graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti Cle-
aner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor pły-
ty. Płyty ROCKPANEL Woods są standardowo pokryte powłoką 
ProtectPlus.

Wersje i zastosowanie
Durable do stosowania na standardowych elewacjach i roz-

wiązaniach detali np. w obrębie dachu.
Xtreme do stosowania w przypadku wymaganej większej 

wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do 
instalacji na parterze.

NOWOŚĆ
FS-Xtra

płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach 
o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeń-
stwa pożarowego; zgodnie z europejską klasyfikacją 
ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra 
są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.
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Beech (Buk) Cherry (Wiśnia)

Rhinestone Oak

Ebony Slate

Teak (Tek)

Mahogany (Mahoń)

Slate Oak

Ebony Granite

Merbau

Carbon Oak

Ebony Limestone Ebony Marble

Alder (Olcha)

Marble Oak

Oak (Dąb)

Ceramic Oak

 ROCKPANEL Woods

ROCKPANEL Woods: 
trwała alternatywa dla drewna

Płyty ROCKPANEL Woods są efektywną i  trwałą alternatywą dla drewna i nie 
ustępują mu pod względem zalet ekologicznych. Do wyprodukowania ponad 
400  m2 płyt potrzebny jest jedynie 1 m3 naturalnego, odnawialnego surowca 
– bazaltu. Dodatkowo płyty ROCKPANEL można poddać recyklingowi. W przy-
padku projektowania z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska płyty 
ROCKPANEL Woods są naturalnym rozwiązaniem.

Ebony Agate  
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ROCKPANEL Metallics /
 ROCKPANEL Brilliant
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Płyty ROCKPANEL Metallics dodają budynkom industrialnego blasku, a w efekcie nadają im nowoczesny wy-
gląd. Metaliczny połysk igra ze światłem, dając nieoczekiwane efekty. 

Nowa gama płyt ROCKPANEL Brilliant otwiera nieznane dotąd perspektywy przed naszą wyobraźnią. Mieniące 
się w świetle powierzchnie mogą zadziwić, ale potrafią też harmonizować z otoczeniem. 

Płyty ROCKPANEL Metallics dostępne są w 4 intrygujących wzorach, a gama ROCKPANEL Brilliant obejmuje 
16 roziskrzonych motywów.

Nadaj budynkowi industrialny wygląd

Dodatkowa powłoka ProtectPlus
Dzięki tej przezroczystej powłoce płyty mają właściwości samo-
czyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę desz-
czową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie 
promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwa-
nie graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti 
Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor pły-
ty. Płyty ROCKPANEL Metallics są standardowo pokryte powłoką 
ProtectPlus (z wyjątkiem kolorów Aluminium White and Alumi-
nium Grey).

Dostępność
 Płyty ROCKPANEL Metallics w wymiarze 3050 mm x 1200 mm 
x 8 mm są dostępne z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² 
realizowane są w terminie do 6 tygodni.

 Płyty ROCKPANEL Metallics o szerokości 1250 mm lub długo-
ści 2500 mm są dostępne dla zamówień od 100 m2 z terminem 
realizacji do 6 tygodni.

 Płyty ROCKPANEL Brilliant są dostępne dla zamówień od 
100 m2 z terminem realizacji zamówienia do 6 tygodni.

 Ilość płyt ROCKPANEL Metallics i ROCKPANEL Brilliant po-
trzebną do realizacji określonego projektu należy zamówić 
jednorazowo, aby uniknąć jakichkolwiek (nieznacznych) róż-
nic między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

 W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właści-
wym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

Wymiary
Grubość płyty 8 mm

Szerokość płyty 1200 mm (lub 1250 mm od 100 m2)

Długość płyty 3050 mm (lub 2500 mm od 100 m²)

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla 
zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na 
stronie 31.

Wersje i zastosowanie
Durable do stosowania na standardowych elewacjach i rozwią-

zaniach detali np. w obrębie dachu.
Xtreme do stosowania w przypadku wymaganej większej 

wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do 
instalacji na parterze.

NOWOŚĆ 
FS-Xtra

płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach 
o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeń-
stwa pożarowego. Zgodnie z europejską klasyfikacją 
ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra 
są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.
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Aluminium White
(Białe Aluminium
RAL 9006)

Aluminium Grey
(Szare Aluminium
RAL 9007)

Graphite Grey
(Grafitowoszary)

Anthracite 
(Antracytowy)

ROCKPANEL Metallics

NOWOŚĆ ROCKPANEL Brilliant

Płyty ROCKPANEL (z wyjątkiem wzorów 
ROCKPANEL Woods) są bezkierunkowe. Zde-
cydowanie upraszcza to montaż, zapewniając 
efektywną i szybszą instalację oraz mniejszą 
ilość odpadów.

Stalo Petrolo Erco Karbo Oleo

Karmini Turkisi Verdi Flavi Arbari Orangi

Perla Espinela Kalcita Rubena Smeralda
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ROCKPANEL Chameleon
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Płyty ROCKPANEL Chameleon pokryte są unikalną krystaliczną warstwą, dzięki której nadają niezwykłe i za-
skakujące postrzeganie kolorów fasady budynku. W zależności od kąta, pod jakim jest oglądany oraz kierunku 
padania promieni słonecznych, kolor płyt ROCKPANEL Chameleon zmienia się. 

Płyty ROCKPANEL Chameleon dostępne są w 4 różnych zestawach kolorystycznych. 

Dopasuj budynek do otoczenia

Dostępność
 Płyty ROCKPANEL Chameleon w wymiarze 3050 mm x 1200 
mm x 8 mm są dostępne z magazynu. Zamówienia powyżej 
100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.

 Płyty ROCKPANEL Chameleon o długości 2500 mm są dostępne 
dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji do 6 tygodni.

 Ilość płyt ROCKPANEL Chameleon potrzebną do realizacji okre-
ślonego projektu należy zamówić jednorazowo, aby uniknąć ja-
kichkolwiek (nieznacznych) różnic między poszczególnymi par-
tiami produkcyjnymi.

 W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właści-
wym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

Dodatkowa powłoka ProtectPlus
Dzięki tej przezroczystej powłoce płyty mają właściwości samo-
czyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę desz-
czową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie 
promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwa-
nie graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti 
Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyty. 
Płyty ROCKPANEL Chameleon są standardowo pokryte powłoką 
ProtectPlus.

Wymiary
Grubość płyty 8 mm

Szerokość płyty 1200 mm

Długość płyty 3050 mm (lub 2500 mm od 100 m²)

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla 
zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na 
stronie 31.

Wersje i zastosowanie
Durable do stosowania na standardowych elewacjach i roz-

wiązaniach detali np. w obrębie dachu.
Xtreme do stosowania w przypadku wymaganej większej 

wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do 
instalacji na parterze.

NOWOŚĆ
FS-Xtra

płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach 
o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeń-
stwa pożarowego. Zgodnie z europejską klasyfikacją 
ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra 
są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.
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Płyty ROCKPANEL Chameleon dają pro-
jektantom nowe możliwości, pozwalając 
na tworzenie przyciągających wzrok bu-
dynków o indywidualnym charakterze.

ROCKPANEL Chameleon 
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Think Tank, Lincoln (Wielka Brytania)

Na pierwszy rzut oka Centrum Innowacji jest budynkiem 
przystosowanym do walki – jego kolory i kształty przywodzą 
na myśl... czołg. Widoczne w fasadzie nity, wpasowane w ar-
chitekturę i  logo, jeszcze wyraźniej podkreślają wojskowy 
charakter budynku. Więcej informacji na temat tego projektu 
znajduje się na stronie: www.rockpanel.pl w  zakładce 
„Obiekty referencyjne”.
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ROCKPANEL Natural

Innowacyjne cechy płyt ROCKPANEL 
w połączeniu z szeroką gamą kolorów 
i  wzorów umożliwiają stworzenie bu-
dynku o unikalnym charakterze.
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Typowy kolor naturalny 
po montażu

Ten sam kolor naturalny 
po około 6 tygodniach

Najprostszą wersją oferowanych okładzin są płyty ROCKPANEL Natural. Wraz z naturalnym starzeniem pod 
wpływem warunków atmosferycznych, głównie światła słonecznego, wygląd tych odpornych, niemalowanych 
płyt ulega zmianie. Pozwól, by natura wykonała swoją pracę przy projektowaniu twojego budynku.

Proces starzenia zależy od działania czynników środowiskowych i może przebiegać w różny sposób. Z tego 
względu nie da się dokładnie przewidzieć efektów starzenia oraz tego, na ile będą one jednolite.

Aby płyty ROCKPANEL Natural prezentowały się perfekcyjnie, ważne jest zachowanie należytej staranności 
podczas montażu i wykonywania detali. Więcej informacji można znaleźć w karcie produktowej ROCKPANEL 
Natural na www.rockpanel.pl

Pozwól naturze wykonać swoją pracę 

Dostępność
 Płyty ROCKPANEL Natural o szerokości 1200 mm są dostępne 
bezpośrednio z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m2 reali-
zowane są w terminie do 6 tygodni.

 Płyty ROCKPANEL Natural o szerokości 1250 mm są dostępne 
dla zamówień od 100 m2 z terminem realizacji zamówienia do 
6 tygodni.

 W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właści-
wym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

Wymiary
Grubość płyty 8 mm lub 10 mm

Szerokość płyty 1200 mm (lub 1250 mm od 100 m2)

Długość płyty 3050 mm

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla 
zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na 
stronie 31.

Wersje i zastosowanie
Durable do stosowania na standardowych elewacjach i rozwią-

zaniach detali np. w obrębie dachu.
Xtreme do stosowania w przypadku wymaganej większej 

wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do 
instalacji na parterze.
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ROCKPANEL Ply

26



Jeśli pożądany kolor nie występuje w naszej ofercie lub jeśli zachodzi potrzeba podkreślenia nawet najmniej-
szych detali budynku, najlepszym rozwiązaniem będą płyty ROCKPANEL Ply. Są one pokryte jasnoszarym pod-
kładem i można na nie nanieść powłokę w dowolnie wybranym kolorze. Płyty ROCKPANEL Ply stanowią solidną 
bazę dla każdej kombinacji barw.

Na dowolny kolor

Dostępność
 Płyty ROCKPANEL Ply o szerokości 1200 mm są dostępne 
bezpośrednio z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m2 są re-
alizowane w terminie do 6 tygodni.

 Płyty ROCKPANEL Ply o szerokości 1250 mm są dostępne 
dla zamówień od 100 m2 z terminem realizacji zamówienia do 
6 tygodni.

 W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właści-
wym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

Jasnoszary podkład

Wersje i zastosowanie
 Wytrzymałość mechaniczna płyt ROCKPANEL Ply różni się od 
wytrzymałości płyt Durable i Xtreme. 

 Więcej informacji o płytach ROCKPANEL Ply można znaleźć 
w karcie charakterystyki na stronie www.rockpanel.pl

 Ze względu na różne odległości mocowania płyt ROCKPANEL Ply 
nie można łączyć z płytami ROCKPANEL Durable lub Xtreme.

Malowanie
Płyty ROCKPANEL Ply pokryte są podkładem i zasadniczo mogą 
być malowane każdą z szerokiej gamy farb przystosowanych do 
drewna. Jednak w każdym przypadku należy skonsultować się 
z dostawcą farby w celu właściwego jej doboru oraz stosować się 
do jego zaleceń, co do aplikacji i konserwacji.

Wymiary
Grubość płyty 6 mm, 8 mm lub 10 mm

Szerokość płyty 1200 mm (lub 1250 mm od 100 m2)

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla 
zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na 
stronie 31.
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Minęły już czasy, w których materia-
ły mocujące i profile pełniły rolę je-
dynie funkcjonalną. Za pomocą sta-
rannie dobranych profili narożnych 
lub przy zastosowaniu określonej 
metody mocowania można nadać 
projektowi zupełnie nowy wyraz.

Akcesoria ROCKPANEL
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Mocowania mechaniczne
Płyty ROCKPANEL można mocować mechanicznie za pomocą gwoździ, wkrętów lub nitów oferowanych wraz z płytami, a także 
pochodzących od innych dostawców, jeśli spełniają wytyczne właściwej ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej).

Wraz z płytami ROCKPANEL oferujemy szeroki asortyment mocowań, profili oraz innych akcesoriów do wykończenia pro-
jektu. Wszystkie zostały dokładnie przetestowane i są odpowiednie do stosowania w połączeniu z płytami ROCKPANEL. 
W przypadku stosowania mocowań oferowanych przez innych dostawców, należy upewnić się, że proponowane rozwią-
zanie spełnia odpowiednie wymagania techniczne (np. właściwej Europejskiej Aprobaty Technicznej). Użycie akcesoriów 
innych dostawców powinno odbywać się zgodnie z ich zaleceniami, pod ich nadzorem i z zachowaniem warunków ich 
gwarancji.

* Łączniki mechaniczne w kolorach specjalnych i niestandardowych dostępne są wyłącznie z płytami ROCKPANEL, min. wielkość zamówienia: 1000 szt. dla typu łącznika 
w danym kolorze

Metoda mocowania
Przeznaczenie Kolor 

Gwoździe pierścieniowe 
32 mm

- ROCKPANEL Natural / 
 Chameleon / Ply

Stal nierdzewna

- ROCKPANEL Colours 20 kolorów standardowych

- ROCKPANEL Colours Bright 4 kolory standardowe

- ROCKPANEL Colours 80 kolorów specjalnych*

- ROCKPANEL Colours Kolory niestandardowe*

- ROCKPANEL Woods / Metallics Woods / Metallics

Wkręty 35 mm - ROCKPANEL Natural / 
 Chameleon / Ply  

Stal nierdzewna

- ROCKPANEL Colours 20 kolorów standardowych

- ROCKPANEL Colours Bright 4 kolory standardowe

- ROCKPANEL Colours 80 kolorów specjalnych*

- ROCKPANEL Colours Kolory niestandardowe*

- ROCKPANEL Woods / Metallics Woods / Metallics

- ROCKPANEL Brilliant Brilliant

Nity - ROCKPANEL Natural / 
 Chameleon /Ply 

Stal nierdzewna

- ROCKPANEL Colours 20 kolorów standardowych

- ROCKPANEL Colours Bright 4 kolory standardowe

- ROCKPANEL Colours 80 kolorów specjalnych*

- ROCKPANEL Colours Kolory niestandardowe*

- ROCKPANEL Woods / Metallics Woods / Metallics

- ROCKPANEL Brilliant Brilliant
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Montaż na klej
Unikalny system montażu na klej z europejskim certyfikatem

Kompletny system montażu na klej, opracowany we współpracy z firmą Bostik, posiada klasyfikację reakcji na ogień B-s2, 
d0 i jest zgodny z Europejskimi Aprobatami Technicznymi (ETA) dla płyt ROCKPANEL. Montaż płyt ROCKPANEL na klej 
z  użyciem innego systemu należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta tego systemu, pod jego nadzorem 
i zgodnie z warunkami udzielanych przez niego gwarancji oraz posiadanych aprobat technicznych.

Inne akcesoria

Metoda klejenia
Ilość w opakowaniu Średnie zużycie na 100 m2

ROCKPANEL Tack-S (zgodny z ETA) 290 ml 50 pojemników

Podkład Primer MSP Transparent 
(do stosowania z tyłu płyty) 500 ml 6 puszek

Prep M (do profili aluminiowych) 500 ml 2 puszki

Taśma piankowa (dwustronna) 25 mb 12 rolek

Liquid 1 1 ltr 1 puszka

Szerokość Ilość w opakowaniu

Taśma piankowa EPDM 36 mm 50 mb

Taśma piankowa EPDM 60 mm 50 mb

Taśma piankowa EPDM 80 mm 50 mb

Taśma piankowa EPDM  100 mm 25 mb

Środek do zmywania ROCKPANEL Graffiti Cleaner 780 ml

Farba ROCKPANEL Edge* 750 ml

*  Do ewentualnego malowania krawędzi płyt, dostępna w kolorystyce płyt ROCKPANEL Colours, dostarczana tylko wraz z płytami ROCKPANEL.
Dla płyt ROCKPANEL Metallics, Chameleon i Woods zalecana farba w kolorze RAL9005 (Jet Black).

W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl
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Elastycznym i wytrzymałym pły-
tom ROCKPANEL można z łatwo-
ścią nadawać różnorakie kształty 
i formy.

1700 mm

3050 mm

1200 mm / 1250 mm*

Unikalne 
rozwiązania 
niestandardowe
Większa elastyczność, większa opłacalność

Możliwe jest zamówienie płyt ROCKPANEL o niestandardowych 
wymiarach – długość płyt może być dostosowana do wyma-
gań projektu. Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji płyty 
ROCKPANEL dostępne są w długościach od 1700 do 3050 mm. 
W przypadku, gdy projekt wymaga zastosowania płyt o niestan-
dardowej grubości prosimy o kontakt – przedstawimy wszystkie 
dostępne możliwości.

Rozwiązania niestandardowe
Minimalna wielkość zamówienia 300 m²  (danego formatu i koloru)

Dostępność 6 tygodni

* szerokość 1250 mm niedostępna dla płyt ROCKPANEL Chameleon
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Profile
Profile ROCKPANEL to starannie wykonana szeroka gama kształtowników z  wysokiej jakości aluminium. Więk-
szość profili jest dostępna w kolorach zgodnych z kolorystyką ROCKPANEL Colours: 20  standardowych, 80  specjalnych 
oraz w pozostałych kolorach RAL/NCS. Profile A-C-D-E-F oraz H są dostępne w trzech szerokościach 6, 8 i 10 mm – odpo-
wiednio do grubości płyt.**

Profile aluminiowe
Standardowa długość 3055 mm Kolor

Profile A Biały anodyzowany
20 kolorów standardowych / 4 Bright
Specjalne/Niestandardowe*

Profile B Biały anodyzowany
Ral 9005 / RAL 9010

Profile C Biały anodyzowany
20 kolorów standardowych / 4 Bright
Specjalne/Niestandardowe*

Profile D Biały anodyzowany
20 kolorów standardowych / 4 Bright
Specjalne/Niestandardowe*

Profile E Biały anodyzowany
20 kolorów standardowych / 4 Bright
Specjalne/Niestandardowe*

Profile F Biały anodyzowany
20 kolorów standardowych / 4 Bright
Specjalne/Niestandardowe*

Profile G Biały anodyzowany
20 kolorów standardowych / 4 Bright
Specjalne/Niestandardowe*

Profile H Biały anodyzowany
20 kolorów standardowych / 4 Bright
Specjalne/Niestandardowe*

Profile I Biały anodyzowany

Profile J Biały anodyzowany

* Profile w kolorach specjalnych i niestandardowych są dostępne wyłącznie z płytami ROCKPANEL.

** Płyty ROCKPANEL o grubości 9 mm (FS-Xtra), wymagają profili o szerokości 10 mm.
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Rozwiązania narożne 
dla płyt ROCKPANEL:
 profil w odpowiednim kolorze RAL,
 łączenie kątowe na ucios,
 otwarty narożnik i naturalne starzenie 
do ciemnobrązowego koloru krawędzi,

 malowanie krawędzi farbą w wybranym kolorze.
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Grupa ROCKWOOL:
CREATE AND PROTECT
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Najlepsze obudowy budynków to takie, które zapewniają zdrowy 
mikroklimat wewnętrzny, chroniąc jednocześnie budynek 
i przebywające w nim osoby przed niepożądanym oddziaływa-
niem otoczenia. Równocześnie zabezpieczają środowisko przed 
szkodliwymi emisjami i innymi formami negatywnego oddziały-
wania budynków.

Grupa ROCKWOOL pomaga tworzyć możliwie najlepsze obudo-
wy dla budynków funkcjonujących z uwzględnieniem potrzeb 
przyszłych pokoleń. Rozwiązania izolacyjne ROCKWOOL, roz-
wiązania akustyczne sufitów i ścian ROCKFON oraz okładziny 
elewacyjne ROCKPANEL pozwalają kreować obudowy, które 
chronią budynki przed wpływem otaczającego środowiska, 
a środowisko przed wpływem budynków.

Podczas realizacji projektu powstająca budowla zaczyna żyć 
własnym życiem – staje się pomieszczeniem użytkowym oraz 
częścią przestrzeni. 

Budynkom można przypisać szereg funkcji. Chronią przebywa-
jące wewnątrz osoby przed wpływem żywiołów. Zużywają ener-
gię. Tworzą wewnętrzny mikroklimat. Wreszcie wchodzą w in-
terakcję ze swoim otoczeniem i środowiskiem.

Funkcjonowanie budynku w znacznej mierze zależy od charak-
teru jego obudowy – „skóry”, która separuje jego wnętrze od 
otoczenia i określa sposób, w jaki powietrze, woda, światło czy 
hałas dostają się do i wydostają z jego wnętrza.
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Grupa ROCKWOOL 
Grupa ROCKWOOL jest ogólnoświatowym dostawcą 
rozwiązań, dających możliwość kreowania budynków 
zapewniających komfortowe warunki życia i pracy, 
a jednocześnie dostarczających przyjemnych wrażeń 
estetycznych i współgrających ze swoim otoczeniem. 
Firma rozwinęła ofertę produktów i rozwiązań opar-
tych na wełnie skalnej, tworząc systemy chroniące 
budynki przed wpływem otaczającego środowiska, 
a środowisko przed wpływem budynków.
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Firma ROCKWOOL
opracowuje i dostarcza produkty do izolacji termicz-
nej, akustycznej i ogniowej wykonane ze skały 
wulkanicznej, bazaltu, nadające się do zastosowania 
praktycznie we wszystkich obszarach budownictwa, 
łącznie z wysokowyspecjalizowanymi. Produkty 
ROCKWOOL to energooszczędne i ognioodporne roz-
wiązania, które zapewniają optymalną izolację 
akustyczną i kontrolę mikroklimatu w każdych warun-
kach. To rozwiązania izolacyjne ROCKWOOL pozwalają 
realizować budynki o trwałej, ognioodpornej i ekono-
micznej obudowie.
www.rockwool.pl

Grupa ROCKFON
to wiodący dostawca akustycznych rozwiązań sufitów 
i  ścian z wełny skalnej. Marka ma w swojej ofercie 
szeroką gamę produktów, które spełniają surowe wy-
mogi zarówno w zakresie akustyki, bezpieczeństwa 
pożarowego i trwałości, jak również higieny oraz este-
tyki. Rozwiązania ROCKFON stosowane są we wszyst-
kich rodzajach budynków, zarówno w nowych, jak 
i  modernizowanych, w tym w obiektach biurowych, 
handlowych, sportowych, edukacyjnych, służby zdro-
wia i przemysłowych. Poprawiają komfort akustyczny 
pomieszczeń i wpływają na optymalny mikroklimat 
wnętrz oraz dobre samopoczucie użytkowników.
www.rockfon.pl

Grupa ROCKWOOL oferuje różnorodne rozwiązania dla wszystkich 
możliwych typów i elementów budynków. Rozwiązania elewacyjne 
ROCKPANEL oraz izolacje termiczne i akustyczne ROCKWOOL 
i  ROCKFON zapewniają wyjątkowe połączenie swobody projekto-
wania, trwałości, odporności ogniowej i efektywności kosztowej.
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Strona ROCKPANEL to łatwo dostępne i wygodne źródło informacji dla tych, któ-
rzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o naszych produktach. Łatwość poruszania 
się po stronie gwarantuje szybki dostęp do wszelkich danych i odpowiedź na każ-
de pytanie.

www.rockpanel.pl

Specyfikacje
Wybierz odpowiednią specyfikację i dostosuj ją do każdego 
produktu, edytując informacje o wykończeniu, kolorze i wy-
maganych akcesoriach. Wszystkie specyfikacje dostępne 
są na stronie www.rockpanel.pl

Rysunki CAD
Na stronie udostępniono szeroki zakres rysunków CAD. 
Można je pobrać w formatach PDF, DXF i DWG. Pokazują 
one dokładnie budowę poszczególnych detali.

Próbki
Za pomocą formularza dostępnego na stronie 
www.rockpanel.pl można w prosty sposób zamówić próbki 
płyt ROCKPANEL.

Obiekty referencyjne
Zarejestruj się, aby rocznie otrzymywać 3 wiadomości 

e-mail dotyczące międzynarodowych projektów referen-
cyjnych ROCKPANEL.

Przejdź do sekcji „Obiekty referencyjne” na naszej stronie 
internetowej, aby wyszukać więcej inspirujących projektów!

Karty referencyjne zawierające inspirujące studia przy-
padków można zamówić online.

ETA i 
Produktom ROCKPANEL zostały udzielone Europejskie 
Oceny Techniczne oraz Europejskie Aprobaty Techniczne 
(tzw. ETA). Dokumenty te obejmują całą ofertę produktów 
ROCKPANEL, włącznie z wszystkimi rodzajami wykończe-
nia oraz systemami mocowania. ETA udzielone produktom 
ROCKPANEL przekraczają wymagania zawarte w doku-
mencie ETAG (Wytyczne do Europejskiej Aprobaty Tech-

nicznej) wydanym przez EOTA (Europejska Organizacja ds. 
Oceny Technicznej). 

– ETA-07/0141 – ROCKPANEL Durable 8 mm z wykończe-
niem Colours oraz ProtectPlus

– ETA-08/0343 – ROCKPANEL Durable 6 mm z wykończe-
niem Colours

– ETA-12/0054 – ROCKPANEL Xtreme 8 mm z wykończeniem 
Colours oraz ProtectPlus

– ETA-13/0340 – ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm z wykończeniem 
Colours oraz ProtectPlus

– ETA-13/0019 – ROCKPANEL PLY 6 mm, 8 mm i 10 mm

– ETA-13/0648 – ROCKPANEL Natural Durable i Xtreme, 
8 mm i 10 mm

Oceny A+/A przyznane przez BRE Global1

W oparciu o Ocenę Cyklu Życia (Life Cycle Assessment – LCA) 
organizacja BRE Global przyznała produktom ROCKPANEL 
Deklarację Środowiskową Produktu (Environmental Product 
Declaration – EPD). Płyty ROCKPANEL zostały uznane za 
jedne z najlepszych w swojej kategorii, uzyskując oceny A+ 
oraz A w zależności od stosowanej podkonstrukcji.

1 Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną A+: 1006260002 / 1006270005 / 
1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; 
Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną A: 1006230001 / 1006260003 / 
1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014
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Katalog ROCKPANEL
W publikacji przedstawionych jest wiele projektów 
inspirowanych naturą, a zrealizowanych z użyciem 
produktów ROCKPANEL. Pozwala on prześledzić 
każdy etap procesu tworzenia projektu architekto-
nicznego – od inspiracji i planowania, po dobór odpo-
wiedniej struktury i parametrów technicznych, uzu-
pełnionych rysunkami technicznymi. Jest to pełen  
katalog zawierający szczegółowy opis produktów 
ROCKPANEL, ich możliwych zastosowań oraz uni-
kalnych właściwości. 

Zamów kopię Katalogu ROCKPANEL na:
www.rockpanel.pl

Niniejszą broszurę opracowano i przygotowano z najwyższą możliwą starannością. Wydawca 
nie może jednak zagwarantować kompletności i prawidłowości zamieszczonych w niej informa-
cji i nie odpowiada za błędy składu i druku. Wydawca zastrzega sobie prawo zmian parametrów 
produktów. Zdjęcia, kolory, opisy i informacje dotyczące wymiarów, specyfikacji itd. są przybliżo-
ne i mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze 
są chronione prawem autorskim. Powielanie, modyfikowanie lub publikowanie niniejszej broszu-
ry, zamieszczonych w niej tekstów, zdjęć i innych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy 
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o./ROCKPANEL jest zabronione. 

BREEAM jest zarejestrowanym znakiem handlowym BRE (wspólnotowy znak towarowy Building 
Research Establishment Ltd. Community Trade Mark  E5778551). Oznaczenia, logo i symbole BREEAM 
podlegają prawu autorskiemu BRE i zostały użyte na potrzeby niniejszej publikacji za zgodą BRE.
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0Stań się częścią historii
www.rockpanel.pl
Tu znajdziesz wszystkie aktualne informacje o produktach, 
sposobie montażu i wiele więcej...

www.facebook.com/rockpanel
Bądź na bieżąco i jako pierwszy odkryj nasze 
najnowsze projekty międzynarodowe.

www.twitter.com/rockpanel
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami.

Angażuj się i współpracuj.

www.rockpanel.pl/aplus

ROCKPANEL products

BRE Certified


