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Każdy budynek ma swoją historię, a histo-
ria ta może znaleźć swoje odzwierciedle-
nie w unikalnej formie architektonicznej 
niezwykłej elewacji.

Elastyczne, a jednocześnie trwałe, płyty 
ROCKPANEL można bez trudu wyginać 
i kształtować, co pozwala nadać fasadzie 
dowolny charakter: klasyczny czy odważ-
ny, spokojny czy fantazyjny, subtelny czy 
zaskakujący. Płyty ROCKPANEL nadają 
każdemu obiektowi użytkowemu, miesz-
kalnemu czy produkcyjnemu niepowta-
rzalną formę.

Projektowanie 
bez granic
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Płyty ROCKPANEL można 
kształtować odpowiednio do każdej 
wizji, pomysłu czy potrzeby. 
To wyjątkowe produkty dla 
wyjątkowych rozwiązań.
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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, chroniące budynki 
przed wpływem otaczającego środowiska, a środowisko 
przed wpływem budynków. Działalność firmy opisuje 
dewiza „CREATE AND PROTECT®“ (z j. angielskiego 
„Tworzy i Chroni“).

Grupa ROCKWOOL oferuje szeroką gamę rozwiązań dla 
wszystkich typów i elementów budynków. Rozwiązania 
elewacyjne ROCKPANEL oraz izolacje termiczne i  aku-
styczne ROCKWOOL i ROCKFON® zapewniają wyjątkowe 
połączenie swobody projektowania, trwałości, odporno-
ści ogniowej i efektywności kosztowej.

Przyjazne dla środowiska płyty ROCKPANEL, podobnie 
jak wszystkie produkty ROCKWOOL, są produkowane 
w  oparciu o odnawialny surowiec naturalny – bazalt. 
Jest to skała wulkaniczna, mająca duży wpływ na nie-
powtarzalne właściwości produktów Grupy 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 róż-
nych krajach do tworzenia fasad, elementów wykończe-
niowych wokół dachów oraz detali architektonicznych 
budynków. Jako okładzina osłonowa fasad wentylowa-
nych płyty zapewniają efektywne kosztowo i stylowe wy-
kończenie zarówno nowych, jak i modernizowanych bu-
dynków.

O płytach 
ROCKPANEL
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Fasady
wentylowane
i niewentylowane
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Komfortowy 
mikroklimat 
wnętrz...

...z fasadami wentylowanymi
Płyty ROCKPANEL są najczęściej stosowane jako dekora-
cyjne okładziny osłonowe fasad wentylowanych. Takie roz-
wiązanie jest coraz częściej wybierane przez architektów 
i właścicieli budynków, ponieważ łączy maksymalną efek-
tywność energetyczną z estetyką oraz zachowaniem właś-
ciwej wilgotności budynku. Poprawia mikroklimat wnętrz, 
zapewniając komfortowe warunki życia i pracy. Ponadto 
szybkość instalacji oraz łatwa konserwacja fasady pokrytej 
płytami ROCKPANEL pozwala znacząco obniżyć całkowity 
koszt zewnętrznej powłoki budynku.

...z konstrukcjami niewentylowanymi
Dzięki unikalnemu procesowi produkcji i właściwościom 
surowca – skały bazaltowej – płyty ROCKPANEL mają poro-
watą (paroprzepuszczalną) strukturę i mogą być stosowa-
ne w konstrukcjach niewentylowanych.
Brak szczeliny wentylacyjnej daje możliwość zmniejszenia 
całkowitej grubości fasady lub zwiększenia grubości war-
stwy izolacyjnej. W ten sposób płyty ROCKPANEL mają swój 
udział w optymalizacji energetycznej, szczególnie w przy-
padku budynków modernizowanych.
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Odporność na warunki atmosferyczne
Fasady wentylowane z okładzinami osłonowymi ROCKPANEL 
zapewniają optymalną ochronę przed działaniem promieni 
słonecznych, opadów atmosferycznych i wilgoci dla zewnętrz-
nej warstwy izolacji termicznej. Szczelina wentylacyjna, mię-
dzy okładziną ROCKPANEL a izolacją ROCKWOOL, umożliwia 
naturalny przepływ powietrza, co zabezpiecza przed przenika-
niem wody deszczowej i umożliwia odprowadzenie wilgoci 
z wnętrza budynku na zewnątrz.

Optymalna efektywność cieplna
Oddychająca konstrukcja ma strukturę o optymalnej charakte-
rystyce i pozytywnie wpływa na mikroklimat wnętrza budynku. 
Wzajemna równowaga między właściwościami izolacyjnymi 
i możliwością wentylacji sprawia, że wnętrze budynku nie traci 
ciepła w zimie i nie przegrzewa się w lecie.

Elastyczne rozwiązanie z przyszłością
Fasady wentylowane to elastyczne rozwiązanie dla przy-
szłych wyzwań związanych z estetyką oraz efektywnością 
energetyczną. Konstrukcja fasady umożliwia późniejsze po-
szerzenie i wprowadzenie dodatkowej lub grubszej warstwy 
izolacji. A jeśli po latach fasada ma otrzymać nowy wygląd, 
wymiana okładzin ROCKPANEL stworzy zupełnie nowy pro-
jekt… i nowy budynek.

Płyty ROCKPANEL są trwałe jak skała i równie łatwe w obróbce jak drewno, dzięki czemu stanowią opłacalne rozwiązanie 
dla fasady dowolnego budynku. Dostępne w różnych formatach, charakteryzują się łatwością montażu i konserwacji, 
trwałością oraz wyjątkową odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Szeroka gama kolorów i wzorów, 
w  połączeniu z  właściwościami materiału, który jest bardzo trwały, ale łatwo nadać mu żądany kształt, powodują, że 
okładziny ROCKPANEL dają wręcz nieograniczone możliwości projektowe. 

Kompleksowe rozwiązanie
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Estetyka i koszty w idealnej 
równowadze

Centrum Porsche
Groot-Bijgaarden (Belgia)
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Fasady

Projekt Salvation Army
Chelmsford (Wielka Brytania)
Nagroda architektoniczna ACE/RIBA 2009.
RIBA East: Budynek roku
RIBA East: Nagroda w kategorii architektury 
użyteczności publicznej 2009.
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Płyty ROCKPANEL pozwalają realizować śmiałe wizje 
w  zakresie zewnętrznego wyglądu budynku. Budynku, 
który przyciąga wzrok i przedstawia swoją historię już 
na pierwszy rzut oka. Okładziny ROCKPANEL to szeroka 
gama wzorów i kolorów płyt, którym można nadać do-
wolny kształt, co zapewnia swobodę projektowania. 
Produkty znajdujące się w ofercie ROCKPANEL są łatwe 
w montażu, ekonomiczne i estetyczne. Zastosowanie 
płyt ROCKPANEL pozwala ograniczyć ilość odpadów 
i skrócić czas montażu.

Śmiała 
wizja
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Wykończenie dachu
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Perfekcja 
wokół dachów

Innowacyjne cechy płyt ROCKPANEL umożliwiają 
wykonanie obróbek dachu z materiału niewymagającego 
konserwacji. Płyty pozwalają uzyskać pożądany efekt – 
linie proste i łamane, a także powierzchnie pozbawione 
szczelin. Można je ciąć na miejscu montażu, co ułatwia 
dopracowanie detali. Różne sposoby mocowania płyt 
(nity, klejenie, wkręty, gwoździe) oraz odpowiednie 
profile dostępne w ofercie ROCKPANEL pozwalają na 
uzyskanie doskonałego efektu końcowego. Płyty 
ROCKPANEL są dostępne w kolorach z palet RAL i NCS, 
co umożliwia ich idealne dopasowanie do pozostałych 
elementów budynku.
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Detale architektoniczne

Budynek mieszkalny 
Menaldum (Holandia)
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Dbałość 
o detale

Płyty ROCKPANEL charakteryzują się stabilnością wy-
miarową, niewielką masą i łatwością obróbki. Są szero-
ko stosowane jako wykończenie detali architektonicz-
nych budynków: np. wejść, lukarn, wykuszy, sufitów czy 
attyk. Wyjątkowe cechy materiału oraz zróżnicowana 
gama płyt ROCKPANEL umożliwiają nadanie projektowi 
unikalnego charakteru. Produkty ROCKPANEL pozwa-
lają na jeszcze większą dbałość o szczegóły i cechy cha-
rakterystyczne projektu.

Plyty ROCKPANEL Colours (bez warstwy ProtectPlus) 
są paroprzepuszczalne i mogą być stosowane w kon-
strukcjach niewentylowanych, szczególnie w przypadku 
rozwiązań energooszczędnych z izolacją termiczną.
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Osram building,
Copenhagen (DK)

Renowacja

Centrum kultury i rozrywki „Valhalsgade”, 
Kopenhaga (Dania)

W wyniku gruntownej renowacji odrapany i przestarzały budynek 
przemysłowy został przekształcony w nowoczesne i wydajne 
energetycznie centrum kultury i rozrywki. Jednocześnie 
zachowane zostały elementy świadczące o przeszłości tego 
miejsca. Podczas renowacji wykorzystano produkty Grupy 
ROCKWOOL, m.in. materiały izolacyjne ROCKWOOL, okładziny 
ROCKPANEL i sufity ROCKFON.
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Wiele budynków, z powodu niewystarczającej lub źle wy-
konanej izolacji, ma bardzo niską efektywność energe-
tyczną. Skutki tej sytuacji to negatywny wpływ na 
środowisko i wysokie koszty eksploatacji, ale również ni-
ski komfort użytkowania – znacznie niższy niż w budyn-
kach spełniających obecne standardy.
Okładziny ROCKPANEL to elastyczne rozwiązanie, pozwa-
lające na renowację istniejących elewacji. Równocześnie 
sprawdzają się znakomicie w renowacji dachów, szczegól-
nie w rozwiązaniach energooszczędnych.

Bezproblemowa renowacja fasady

Jednym ze sposobów docieplenia istniejącej elewacji 
jest zastosowanie rozwiązania w postaci fasady wenty-
lowanej. Po zaizolowaniu istniejących ścian, np. pro-
duktami ROCKWOOL, całość może zostać estetycznie 
wykończona okładzinami elewacyjnymi ROCKPANEL. 
To elastyczne rozwiązanie oferuje szereg korzyści, np. 
pozwala na, jeśli to konieczne, poszerzenie istniejącej 
konstrukcji i zamontowanie dodatkowej izolacji.

Zamontowanie nowych płyt umożliwia całkowitą zmia-
nę wyglądu budynku bez ingerencji w jego wnętrze. 

Paroprzepuszczalność niektórych produktów ROCKPANEL 
stwarza dodatkowe możliwości związane z renowacją ele-
mentów krawędzi dachu i bocznych ścian lukarn. W przy-
padku konstrukcji niewentylowanych można zastosować 
grubszą izolację bez zmiany konstrukcji lub wybrać węż-
szą konstrukcję przy tej samej grubości izolacji. Warunki 
dotyczące   konstrukcji niewentylowanych opisano na stro-
nie 93.

Stare, 
ale nowe
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Budynek mieszkalny
Ertvelde (Belgia)
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Renowacja dachu

Produkty ROCKPANEL sprawdzają się znakomicie 
również w przypadku odnawiania dachów. Takie remonty 
wiążą się często z wymianą m.in. opasek okapów czy 
okładzin wokół lukarn. Wykonanie tych elementów dachu 
przy użyciu płyt ROCKPANEL, daje unikalne połączenie 
łatwości konserwacji i wysokiej estetyki wykończenia. 
Lekkie płyty wspaniale sprawdzają się w przypadku od-
nawiania balkonów i loggii.

Jednocześnie płyty ROCKPANEL można w łatwy sposób 
obrabiać, precyzyjnie docinając, i dopasować detale na 
miejscu remontu, co ułatwia pracę i zmniejsza ilość 
odpadów. 
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Grupa ROCKWOOL: 
dbałość o środowisko 
to nasza druga natura

Dom pasywny De Kroeven
Roosendaal (Holandia)

Marka ROCKPANEL jest częścią ROCKWOOL 
International, firmy dbającej o środowisko naturalne. 
Jako jedna z pierwszych zdecydowała się na inwe-
stycję w zarządzanie i raporty środowiskowe zgod-
ne z normą ISO 14001. Ponadto Grupa od początku 
istnienia inwestuje w swoich fabrykach w urządzenia 
i procesy związane z recyklingiem.

Stanowiąca część Grupy ROCKWOOL marka 
ROCKPANEL jest zarządzana z poszanowaniem za-
sad zrównoważonego rozwoju. Oferowane przez 
ROCKPANEL płyty są wytwarzane z bazaltu – na-
turalnego i  odnawialnego materiału, dzięki czemu 
firma może z pełnym przekonaniem stwierdzić, że 
jej produkty są przyjazne dla środowiska już od po-
czątkowych etapów procesu produkcji. Dzięki wyko-
rzystaniu naturalnego surowca, wydajnym procesom 
produkcyjnym, dbałości o środowisko, bezpieczeń-
stwu użytkowania i łatwej konserwacji produkty 
ROCKPANEL to popularne i odpowiedzialne rozwią-
zanie. A możliwość pełnego recyklingu sprawia, 
że płyty ROCKPANEL doskonale dopełniają każdy 
proces budowlany, w  którym istotna jest dbałość 
o środowisko.
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Produkty ROCKPANEL – zrównoważone 
od początku do końca

Dom pasywny Kortijs
Kortijs (Belgia)

W wyniku przeprowadzonej przez BRE Global Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assessment – LCA) stwierdzono, że okładziny 
elewacyjne ROCKPANEL spełniają szereg szczegółowych kryteriów związanych z wywieraniem wpływu na środowisko. Nieza-
leżna kontrola i audyt potwierdziły pozytywne oceny we wszystkich kategoriach. Produkty ROCKPANEL otrzymały wyłącznie 
oceny A+ i A. Ocenę A+ otrzymały płyty instalowane na podkonstrukcji drewnianej na betonie, natomiast ocenę A – te instalowa-
ne na podkonstrukcji aluminiowej. Wskazano, że produkty ROCKPANEL mają korzystny wpływ na środowisko w ciągu całego 
cyklu życia, m.in. w poniższych fazach:

1. Surowce
Płyty ROCKPANEL są wytwarzane na bazie bazaltu – 
naturalnego, odnawialnego i łatwo dostępnego surowca. 
Zgodnie z polityką Grupy surowce są pozyskiwane 
możliwie najbliżej miejsca produkcji. Ilość wytwarzanego 
w naturalnych procesach bazaltu jest większa niż światowy 
popyt na produkty z wełny skalnej. 

2. Proces produkcyjny
Jako przebiegający w ramach Grupy ROCKWOOL proces 
produkcyjny płyt ROCKPANEL oparty jest o metody ogra-
niczające zanieczyszczenie środowiska. Energia wyko-
rzystywana podczas produkcji pochodzi z ekologicznych 
źródeł. Odpady procesowe są przetwarzane i wykorzysty-
wane jako surowiec. Materiały pochodzące z recyklingu, 
w  tym materiały wytwarzane z  odpadów z innych gałęzi 
przemysłu, mogą stanowić maksymalnie 25% surowców. 
Dzięki wysoce wydajnemu procesowi produkcji z 1 m3 ba-
zaltu można wytworzyć ponad 400 m² płyt ROCKPANEL. 
Proces produkcji płyt ROCKPANEL posiada certyfikat 
zgodności z normą ISO 14001. W skład produktu wchodzą 
podkład na bazie wody i powłoka kolorystyczna.

3. Montaż i użytkowanie
Płyty ROCKPANEL są lekkie, bezpieczne i  łatwe w obrób-
ce i montażu. Produkty są dostępne w różnych formatach. 
Ponieważ kierunek montażu płyt nie wpływa na ich wygląd 
na elewacji, ilość odpadów jest zminimalizowana. Produk-
ty ROCKPANEL zostały sklasyfikowane jako ognioodpor-
ne materiały budowlane. Są również wysoce odporne na 
ekstremalne warunki pogodowe oraz zmiany temperatury 
i  wilgotności. Płyty są łatwe w utrzymaniu i nie wymagają 
czyszczenia przy użyciu toksycznych substancji. Na pod-
stawie niezależnych badań potwierdzono, że cykl życia płyt 
ROCKPANEL wynosi co najmniej 60 lat. 

4. Recykling
Płyty ROCKPANEL można montować na różne sposoby, m.in. 
z wykorzystaniem systemów umożliwiających późniejszy de-
montaż. Produkty można w pełni poddać recyklingowi i wy-
korzystać w nowych produktach z wełny skalnej bez obniża-
nia ich jakości.

2 Proces produkcyjny

• Odpady procesowe nadają się 
w całości do przetworzenia

• Z 1 m3 bazaltu można wyprodukować ponad 400 m2 płyt
• Farby emulsyjne na bazie wody
• Recykling odpadów
•  ISO 14001
• Energia ze źródeł ekologicznych

3 Montaż i użytkowanie 

• Bezpieczne i łatwe w montażu
• Łatwa konserwacja
• Trwałość
• Niepalność
• Cykl życia wynoszący co najmniej 60 lat

4 Recycling

• Możliwość pełnego 
przetworzenia

• Utrzymanie wysokiej 
jakości

1 Surowce

• Bazalt: naturalny, odnawialny i łatwo dostępny
• Pozyskiwanie z miejscowych źródeł
• Do 25% materiału przetworzonego
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Fakty

• Płyty ROCKPANEL są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla pracujących z nimi osób.

• Podczas cięcia płyt wydziela się drobny pył, który nie jest szkodliwy dla zdrowia nawet pod-
czas wdychania. Ponadto, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, można z ła-
twością zapobiec wdychaniu pyłu, korzystając ze standardowego sprzętu ochrony osobistej.

• Po zamontowaniu płyt ROCKPANEL pył nie wydziela się.

Niezależna instytucja potwierdza: 
okładziny fasadowe ROCKPANEL 
przyjazne dla środowiska

1 Numery elementów, które otrzymały ocenę A+ w zielonym przewodniku (Green Guide to Specification): 1006260002/1006270005/
1006280007/1006210008/1006260010/1006270013/1006280015/1006210016.
Numery elementów, które otrzymały ocenę A w zielonym przewodniku (Green Guide to Specification): 1006230001/1006260003/
1006240004/1006250006 /1006230009/1006260011/1006240012/1006250014.

Oceny A+/A przyznane przez BRE1

Dbałość o środowisko stała się ważnym kryterium wpływającym na wy-
bór materiałów budowlanych. Oznacza to, że zaangażowane instytucje 
muszą podejmować zasadne decyzje, dzięki którym materiały stają się 
bardziej przyjazne dla środowiska. Podczas podejmowania decyzji należy 
uwzględniać fakty i statystyki, sprawdzone przez niezależne instytucje.

Wpływ produktów ROCKPANEL na środowisko naturalne został poddany 
ocenie przez międzynarodowy autorytet w tej dziedzinie – BRE Global. 
Ten brytyjski instytut stworzył jeden z najbardziej uznanych na świecie 
systemów wielokryterialnej oceny budynków BREEAM.

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 produktów, 
uzyskując oceny A+ i A w zależności od stosowanej podkonstrukcji.

To wyróżnienie gwarantuje również, że wybór łatwych w konserwacji okładzin fasadowych 
ROCKPANEL do zastosowania w projektach budowlanych to odpowiedzialne rozwiązanie.

Godna zaufania opinia dla budownictwa zrównoważonego
Produkty ROCKPANEL są znane ze swej trwałości. Teraz niezależna, rygorystyczna analiza wykazała, 
że są również przyjazną dla środowiska alternatywą dla innych materiałów okładzinowych. Produkty 
ROCKPANEL to wysoce wydajne rozwiązanie dla tych, którzy chcą projektować, planować i realizować 
projekty budownictwa zrównoważonego. Produkty doskonale wpisują się w politykę dbałości o środo-
wisko podczas projektowania, zakupu i budowy budynków publicznych i prywatnych.

Dzięki rezultatom pracy BRE Global i wykazom BRE Green Guide projektanci mogą teraz poprawić oceny 
swoich projektów, np. w systemie BREEAM, stosując w nich produkty ROCKPANEL.

Dalsze informacje są dostępne na stronie www.rockpanel.pl/aplus.

BRE certified
ROCKPANEL products
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Pewne i bezpieczne 
płyty ROCKPANEL

Odpowiedzialne procesy produkcyjne

Grupa ROCKWOOL od wielu lat inwestuje w rozwiązania 
przyjazne dla środowiska. Rozwijamy recykling materiałów, 
których używamy w naszych procesach produkcyjnych 
i  nieustannie inwestujemy w badania, mające na celu 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Procesy produkcyjne 
wykorzystywane w Grupie ROCKWOOL, m.in. przy wytwa-
rzaniu płyt ROCKPANEL, są dokładnie monitorowane, aby 
emisja zanieczyszczeń nie przekraczała dopuszczalnych li-
mitów. Przykładamy ogromną wagę do zmniejszenia wpły-
wu na lokalne środowisko naturalne zarówno podczas pro-
dukcji, jak i  dystrybucji naszych produktów. Naturalne 
surowce i farby wodorozcieńczalne stosowane podczas 
produkcji płyt ROCKPANEL zapewniają pracownikom bez-
pieczeństwo pracy z naszym produktem. Wyprodukowane 
z bazaltu, naturalnej i odnawialnej skały wulkanicznej, są 
jednymi z najbardziej intensywnie badanych i testowanych 
materiałów budowlanych na rynku.

Bezpieczny i łatwy montaż

Płyty ROCKPANEL mogą być cięte, przykręcane, przybijane 
i klejone. Podobnie jak w przypadku innych materiałów bu-
dowlanych obróbka i montaż płyt ROCKPANEL może powo-
dować wydzielanie się pyłu. Do produktów ROCKPANEL 
odnoszą się te same wskazówki co do produktów z drewna. 
Firma ROCKPANEL zaleca, aby podczas piłowania pracow-
nicy nosili maski przeciwpyłowe oraz standardowe środki 

Płyty ROCKPANEL są produktem bezpiecznym i nie stwarzają zagrożenia podczas pracy z nimi. Są wytwarzane 
z bazaltu, naturalnej i odnawialnej skały wulkanicznej. Wełna skalna jest obecnie jednym z najdokładniej badanych 
i testowanych materiałów budowlanych.

ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne czy rękawice. 
Choć płyty ROCKPANEL są trwałe jak skała, równocześnie 
są łatwe w obróbce oraz lekkie, w porównaniu z płytami wy-
konanymi z innych materiałów, co ułatwia ich montaż.

Bezpieczeństwo pożarowe

Dzięki pochodzeniu wulkanicznemu wełna skalna jest 
bardzo odporna na ogień i wytrzymuje temperatury prze-
kraczające 1000°C. Struktura wełny skalnej pozostaje 
nienaruszona po kontakcie z ogniem. Płyty ROCKPANEL 
zostały dokładnie przetestowane pod kątem bezpieczeń-
stwa pożarowego i są sklasyfikowane jako niepalne. 
W przypadku pożaru płyty ROCKPANEL nie powodują for-
mowania płonących kropli, co zapobiega ryzyku rozprze-
strzenienia się pożaru. 

Trwałość 

Płyty ROCKPANEL doskonale sprawdzają się we wszel-
kich warunkach pogodowych. Ich trwałość ogranicza do 
minimum konieczność wykonywania prac konserwacyj-
nych. Płyty nie gniją i nie rozwarstwiają się, mogą więc być 
używane przez długi czas. Płyty ROCKPANEL w pełni na-
dają się do przetworzenia, wszystkie materiały mogą być 
ponownie wykorzystane jako surowce do produkcji innych 
wyrobów z wełny skalnej.
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28 - 53 ROCKPANEL Colours
 Kreatywność w każdym kolorze

54 - 57 ROCKPANEL Woods
 Wygląd drewna bez ścinania drzew

58 - 61 ROCKPANEL Metallics i ROCKPANEL Brilliant 
 Nadaj budynkowi industrialny wygląd

62 - 65 ROCKPANEL Chameleon 

 Dopasuj wygląd do otoczenia

66 - 69 ROCKPANEL Natural 
 Pozwól naturze dojść do głosu

70 - 73  ROCKPANEL Ply 

 Kolory bez ograniczeń 

74 - 79 Akcesoria ROCKPANEL 

 Detale do wykończenia projektu

Asortyment

Przykłady kolorów zamieszczone w tej publikacji są odzwierciedleniem rzeczywistych barw płyt ROCKPANEL. 
Jednakże proces drukarski nie pozwala na zachowanie całkowitej wierności barw. W odpowiedzi na zapytanie wyślemy do Państwa 
próbkę/i płyt ROCKPANEL. Zamówienie na próbki można złożyć na stronie www.rockpanel.pl/kontakt
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Płyty ROCKPANEL 
są unikalne w swej 
naturze i dostępne 
w różnorodnych 
kolorach i wzorach.

Think Tank
Lincoln (Wielka Brytania)

Think Tank, Lincoln (Wielka Brytania)

Na pierwszy rzut oka Centrum Innowacji jest budynkiem przystoso-
wanym do walki – jego kolory i kształty przywodzą na myśl wojskowy 
czołg. Widoczne w fasadzie nity, wpasowane w architekturę i logo, jesz-
cze bardziej podkreślają wojskowy charakter budynku. Więcej infor-
macji na temat tego projektu znajduje się na stronie www.rockpanel.pl 
w zakładce „Obiekty referencyjne”.
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ROCKPANEL 
Colours

Trwałość kolorów płyt ROCKPANEL Colours sprawia, że stanowią one 
idealny materiał wykończeniowy fasad budynków. Kolory podzielono 
na grupy: Szary – Grafit, Żółty – Piasek, Czerwony – Cegła, Zielony 
– Las oraz Niebieski – Niebo, co ułatwia tworzenie na elewacjach 
harmonijnych kompozycji kolorystycznych lub śmiałych kontrastów. 
Dodatkowo, płyty z linii ROCKPANEL Colours Bright są dostępne 
w czterech odważnych kolorach, dzięki którym budynek może nabrać 
wyjątkowego charakteru.
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Szary – Grafit Strony 30 - 33

Żółty – Piasek Strony 34 - 37

Czerwony – Cegła Strony 38 - 41

Zielony – Las Strony 42 - 45

Niebieski – Niebo Strony 46 - 49

Paleta barw Strony 50 - 53

Płyty ROCKPANEL Colours mogą być dostarczone 
w dowolnym kolorze RAL lub NCS dla zamówienia 
od 100 m2 danego odcienia. Bezpośrednio 
z  magazynu dostępne są płyty w 20 kolorach 
standardowych oraz, dla wymiaru 8 mm x 1200 
mm x 3050 mm, w 4 kolorach Bright.
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ROCKPANEL Colours 

Szary – Grafit
Wszystkie odcienie i postacie szarości. Od czystej jasnej szarości po 
jej niebieską lub czarną nutę. Od ciepłej szarości po jej zdecydowa-
ny charakter. Od połysku po surowy odcień stali. Nie ma szarości, 
której nie można by znaleźć w asortymencie ROCKPANEL Colours 
Szary – Grafit.
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Płyty ROCKPANEL Colours dostępne są w szerokiej gamie kolorów. Nie wszystkie odcienie 
szarości podane są w grupie kolorystycznej Szary – Grafit. Odcienie tego koloru występują 
również w palecie zielonego, żółtego i niebieskiego.

RAL 7021
Black Grey

RAL 7031 
Blue Grey 

RAL 9011

RAL 7001 
Silver Grey

RAL 7012

RAL 9003

RAL 240 80 10

RAL 9005
Jet Black

RAL 7037
Dusty Grey

RAL 240 80 05

RAL 7016
Anthracite Grey

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
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ROCKPANEL Colours 

Szary – Grafit

Wymiary
Grubość płyty 6 mm, 8 mm lub 9 mm

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

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na zmini-
malizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu;

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach dla wytrzy-
małości mechanicznej okładzin, odpowiednie do in-
stalacji na poziomie parteru;

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).

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.

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

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczyszcze-
nia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa także 
odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo przedłu-
ża trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. graffiti) 
z  powłoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti 
Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyt. 
Płyty ROCKPANEL Colours mogą być opcjonalnie pokryte powło-
ką ProtectPlus dla zamówień od 100 m2.
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ROCKPANEL Colours 

Żółty – Piasek
Ciemny beż pustynnego piasku czy delikatna żółć wydm 
to odcienie zabarwione słońcem. Czasami jaskrawe 
i  nasycone, innym razem ciepłe i intymne. Jeżeli projekt 
tchnie ciepłem, żółtopiaskowe odcienie ROCKPANEL 
Colours Żółty – Piasek są początkiem ciekawej opowieści.
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Asortyment ROCKPANEL Colours dostępny jest w szerokiej gamie kolorów. Nie wszystkie 
odcienie koloru żółtego podane są w grupie kolorystycznej Żółty – Piasek. Odcienie tego 
koloru występują również w palecie czerwonego.

RAL 080 30 10

RAL 060 70 05

RAL 6022

RAL 9010
Pure White

RAL 090 80 20

RAL 7030
Stone Grey

RAL 1013
Oyster White

RAL 9002

RAL 7022
Umbra Grey

RAL 1002RAL 060 50 05

RAL 060 40 10

RAL 9001
Cream

RAL 1015
Light Ivory

RAL 070 70 60

RAL 060 70 20

RAL 095 70 10

RAL 100 80 05 RAL 100 90 20
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ROCKPANEL Colours 

Żółty – Piasek

Wymiary
Grubość płyty 6 mm, 8 mm lub 9 mm

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

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na zmini-
malizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu;

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach dla wytrzy-
małości mechanicznej okładzin, odpowiednie do in-
stalacji na poziomie parteru; 

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).

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 bezpośrednio z magazy-
nu. Zamówienia 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.

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczyszcze-
nia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa także 
odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo wydłuża  
trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. graffiti) z po-
włoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti Clea-
ner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyt. Płyty 
ROCKPANEL Colours mogą być opcjonalnie pokryte powłoką 
ProtectPlus dla zamówień od 100 m2.
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Centrum Recyklingu
Bangor (UK)
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ROCKPANEL Colours

Czerwony – Cegła
Ogień zastygły w formie lub zamieniony w skałę, 
wypalony w glinie lub buchający we wnętrzu 
ziemi. Gama kolorów ROCKPANEL Colours sięga 
po pierwotne, bogate odcienie, prezentując je 
w serii Czerwony – Cegła.
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RAL 060 30 20

RAL 060 50 70

RAL 050 30 10

RAL 050 40 40

RAL 3001

RAL 8024

RAL 040 40 50RAL 8023

RAL 8028
Terra Brown

RAL 060 50 30

RAL 3016

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
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ROCKPANEL Colours 

Czerwony – Cegła

Wymiary
Grubość płyty 6 mm, 8 mm 9 mm

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

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na zmini-
malizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu;

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach dla wytrzy-
małości mechanicznej okładzin, odpowiednie do in-
stalacji na poziomie parteru;

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).

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 bezpośrednio z magazy-
nu. Zamówienia 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.

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczysz-
czenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa 
także odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo 
wydłuża trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. graf-
fiti) z powłoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL Graf-
fiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor 
płyt. Płyty ROCKPANEL Colours mogą być opcjonalnie pokryte 
powłoką ProtectPlus dla zamówień od 100 m2.
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Dom mieszkalny
Frankfurt (Niemcy)
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ROCKPANEL Colours 

Zielony – Las
Zieleń lasu i falujących pól, soczysta i głęboka. Jedna 
smuga zieleni wystarcza, by wiosna trwała wiecznie. 
Zieleń rozkwitającego życia i rodzącej się nadziei. 
Tchnij życie w  swoje marzenia odcieniami zieleni 
ROCKPANEL Colours Zielony – Las.
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RAL 095 50 50

RAL 6009
Fir Green

RAL 130 50 30

RAL 160 50 20

RAL 190 40 15

RAL 150 80 10RAL 130 80 20

RAL 180 20 05

RAL 140 60 10RAL 6013

RAL 170 40 10

RAL 100 40 20

RAL 7010

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 6015

RAL 7033

RAL 7038

RAL 7023RAL 6028

RAL 130 80 10

Asortyment ROCKPANEL Colours dostępny jest w szerokiej gamie kolorów. Nie wszystkie 
odcienie zieleni podane są w grupie kolorystycznej Zielony – Las. Odcienie tego koloru 
występują również w palecie niebieskiego.
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ROCKPANEL Colours 

Zielony – Las

Wymiary
Grubość płyty 6 mm, 8 mm lub 9 mm

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

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na zmini-
malizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu; 

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach dla wytrzy-
małości mechanicznej okładzin, odpowiednie do in-
stalacji na poziomie parteru;

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).

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 bezpośrednio z magazy-
nu. Zamówienia 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.

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczysz-
czenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa 
także odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo 
wydłuża trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. graf-
fiti) z powłoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL Graf-
fiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor 
płyt. Płyty ROCKPANEL Colours mogą być opcjonalnie pokryte 
powłoką ProtectPlus dla zamówień od 100 m2.
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Budynek szkoły
Gentofte (Dania)
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Pomiędzy lazurem nieba a granatową głębią morza 
tańczą iskierki niezliczonych odcieni, a  każda 
z nich niesie własny charakter i przesłanie. Gama 
odcieni ROCKPANEL Colours Niebieski – Niebo 
sięga po inspirację do świata natury.

ROCKPANEL Colours 

Niebieski – Niebo
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RAL 220 20 10

RAL 6034

RAL 240 30 10

RAL 200 50 05

RAL 250 40 15

RAL 5004

RAL 220 60 10

RAL 280 20 05

RAL 5001RAL 220 40 10

RAL 250 50 10

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 20RAL 5008

RAL 210 90 10

Asortyment ROCKPANEL Colours dostępny jest w szerokiej gamie kolorów. Nie wszystkie 
odcienie koloru niebieskiego podane są w grupie kolorystycznej Niebieski – Niebo. Odcienie 
tego koloru występują również w palecie szarości.
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ROCKPANEL Colours 

Niebieski – Niebo

Wymiary
Grubość płyty 6 mm, 8 mm lub 9 mm

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

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na 
zminimalizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

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 bezpośrednio z magazynu. 
Zamówienia 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.

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczysz-
czenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa 
także odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo 
wydłuża trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. graf-
fiti) z powłoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL Graf-
fiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor 
płyt. Płyty ROCKPANEL Colours mogą być opcjonalnie pokryte 
powłoką ProtectPlus dla zamówień od 100 m2.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu;

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach wytrzymało-
ści mechanicznej okładzin, odpowiednie do instalacji 
na poziomie parteru;

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).
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ROCKPANEL Colours

Paleta barw
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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
Tannengrün

RAL 130 50 30

RAL 6013

RAL 100 40 20

RAL 7010

RAL 7035
Light Grey

RAL 6015

RAL 7033

RAL 7038

RAL 7023

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 7031 
Bleu 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

Przykłady kolorów zamieszczone w tym katalogu są odzwierciedleniem rzeczywistych barw płyt ROCKPANEL Colours. 
Jednakże proces drukarski nie pozwala na zachowanie całkowitej wierności barw. W odpowiedzi na zapytanie wyślemy do Państwa 
próbkę/i płyt ROCKPANEL. Zamówienie na próbki można złożyć na stronie www.rockpanel.pl

Na serię ROCKPANEL Colours Bright składają się 4 różne 
kolory. Dostępne wymiary to 8 mm x 1200 mm x 3050 mm, 
dostępne bezpośrednio z magazynu.

Płyty ROCKPANEL Colours dostępne są w 100 kolorach 
podstawowych, z których 20 znajduje się w ofercie 
standardowej z „magazynu”. Wszystkie pozostałe kolory RAL/
NCS dostępne są przy zamówieniu od 100 m². Czas realizacji 
zamówienia wynosi do 6 tygodni.
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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

Płyty ROCKPANEL Colours mogą być do-
starczone w dowolnym kolorze RAL lub 
NCS dla zamówienia od 100 m2 danego 
odcienia.
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Płyty ROCKPANEL Woods sprawią, że budynek zyska naturalny i harmonijny 
wygląd. Każda z płyt ROCKPANEL Woods jest unikalna, ponieważ była wykonana 
w precyzyjnym i innowacyjnym procesie produkcyjnym. Powoduje on, że płyty są 
trudne do odróżnienia od prawdziwego drewna. Płyty ROCKPANEL Woods łączą 
zalety skały i drewna, tworząc niepowtarzalny produkt o wyglądzie i łatwości 
obróbki typowej dla drewna i wytrzymałości skały. 

ROCKPANEL

Woods
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Marble Oak

Alder (Olcha)

Ebony Granite

Beech (Buk)

Oak (Dąb)

Ceramic Oak

Ebony Limestone

Merbau

Teak (Tek)

Rhinestone Oak

Ebony Slate

Mahogany (Mahoń)

Ebony Marble

Cherry (Wiśnia) 

Carbon OakSlate Oak

Ebony Agate 
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ROCKPANEL

Woods

Wymiary
Grubość płyty 8 mm lub 9 mm

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

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

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na 
zminimalizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Dostępność
 Płyty ROCKPANEL Woods o wymiarach 3050 mm x 1200 mm 
x 8 mm są dostępne bezpośrednio 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 
określonego projektu należy zamówić jednorazowo, aby 
uniknąć ewentualnych różnic odcieni między poszczególnymi 
partiami produkcyjnymi.

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczysz-
czenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa 
także odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo 
wydłuża trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. graf-
fiti) z powłoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL Graf-
fiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor 
płyt. Płyty ROCKPANEL Woods są standardowo pokryte powłoką 
ProtectPlus.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu;

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach wytrzymało-
ści mechanicznej okładzin, odpowiednie do instalacji 
na poziomie parteru;

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).
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Tree house school,
Zaltbommel (BE)Tree house school

Zaltbommel (Holandia)
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Okładziny ROCKPANEL Metallics dodają budynkom industrialnego blasku, 
nadając im nowoczesny wygląd. Metaliczny połysk współgra ze światłem, 
tworząc nieoczekiwane efekty na elewacji. 

Nowa linia okładzin ROCKPANEL Brilliant doskonale pasuje do nowoczesnych 
krajobrazów architektonicznych. Płyty fascynują swym blaskiem w ciągu dnia 
i  zharmonizowaniem z wieczornym otoczeniem.

ROCKPANEL

Metallics
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Graphite Grey 
(Grafitowoszary)

Anthracite 
(Antracytowy)

Aluminium White 
(Białe Aluminium,
RAL 9006) 

Aluminium Grey 
(Szare Aluminium, 
RAL 9007) 

NOWOŚĆ ROCKPANEL Brilliant

ROCKPANEL Metallics

Petrolo ErcoStalo

Oleo KarminiKarbo

Verdi FlaviTurkisi

Orangi PerlaArbari

Kalcita RubenaEspinela

Smeralda
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ROCKPANEL Metallics /
NOWOŚĆ ROCKPANEL Brillliant

Wymiary
Grubość płyty 8 mm lub 9 mm

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

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

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na 
zminimalizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczysz-
czenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa 
także odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo 
wydłuża trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. graf-
fiti) z powłoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL Graf-
fiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i  ko-
lor płyt. Płyty ROCKPANEL Metallics i ROCKPANEL Brilliant są 
standardowo pokryte powłoką ProtectPlus (z wyjątkiem kolorów 
Aluminium White oraz Aluminium Grey).

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

 Płyty ROCKPANEL Metallics o szerokości 1250 mm lub 
długości 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 
danego koloru z terminem realizacji zamówienia do 6 tygodni.

 Ilość płyt ROCKPANEL Metallics i ROCKPANEL Brilliant 
potrzebną do realizacji określonego projektu należy zamówić 
jednorazowo, aby uniknąć ewentualnych różnic odcieni 
między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu; 

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach wytrzymało-
ści mechanicznej okładzin, odpowiednie do instalacji 
na poziomie parteru;

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).
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Tree house school,
Zaltbommel (BE)Siedziba firmy ROCKPANEL

Roermond (Holandia)
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Płyty ROCKPANEL Chameleon pokryte są unikalną, krystaliczną war-
stwą, która powoduje niezwykłe i zaskakujące postrzeganie kolorów 
na fasadzie budynku. W zależności od kąta, pod jakim są oglądane 
oraz kierunku padania promieni słonecznych, kolor płyt ROCKPANEL 
Chameleon zmienia się.

ROCKPANEL

Chameleon
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Fioletowy Zielony Niebieski

NOWOŚĆ

Pomarańczowy Zielony Brązowy

Jasnofioletowy Jasnobrązowy

NOWOŚĆ

ZłotyCzerwony Fioletowy

NOWOŚĆ
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ROCKPANEL

Chameleon

Wymiary
Grubość płyty 8 mm lub 9 mm

Szerokość płyty 1200 mm

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

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na 
zminimalizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Dostępność
 Płyty ROCKPANEL Chameleon o wymiarach 3050 mm 
x 1200 mm x 8 mm są dostępne bezpośrednio 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 
określonego projektu należy zamówić jednorazowo, aby 
uniknąć ewentualnych różnic odcieni między poszczególnymi 
partiami produkcyjnymi.

Dodatkowa ochrona (ProtectPlus)
Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus płyty 
ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. Zanieczysz-
czenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa 
także odporność płyt na działanie promieni UV, co dodatkowo 
wydłuża trwałość koloru. Usuwanie uporczywych plam (np. 
graffiti) z powłoki ProtectPlus za pomocą środka ROCKPANEL 
Graffiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk 
i kolor płyt. Płyty ROCKPANEL Chameleon są standardowo po-
kryte powłoką ProtectPlus.

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architek-

toniczne, wykończenia krawędzi dachu;

Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach wytrzymało-
ści mechanicznej okładzin, odpowiednie do instalacji 
na poziomie parteru;

NOWOŚĆ
FS-Xtra

fasady o najwyższych wymaganiach w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego – płyty o grubości 9 mm oraz 
klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 (PN EN 13501-1).

64



Tree house school,
Zaltbommel (BE)Budynek szkoły

Slagelse (Dania)
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Najbardziej surowy produkt w ofercie to ROCKPANEL Natural. O ostatecznym 
wyglądzie tych trwałych, niepowlekanych płyt decydują czynniki środowiskowe. 
Pod wpływem warunków atmosferycznych, głównie światła słonecznego, ale 
także wiatru i deszczu, kolor okładzin ROCKPANEL Natural ulega zmianie. 
Pozwól, by natura miała swój udział w Twoim projekcie.

ROCKPANEL

Natural
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Typowy kolor naturalny 
po dostawie/montażu

Ten sam kolor naturalny 
po około 6 tygodniach

Proces starzenia zależy od działania czynników środowisko-
wych 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 kar-
cie produktowej ROCKPANEL Natural na www.rockpanel.pl.
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ROCKPANEL

Natural

Wymiary
Grubość płyty 8 mm lub 10 mm

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

Długość płyty 3050 mm

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na 
zminimalizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

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

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

Wersje i zastosowanie
Durable standardowe fasady wentylowane, detale architekto-

niczne, wykończenia krawędzi dachu; 
Xtreme fasady o podwyższonych wymaganiach wytrzymało-

ści mechanicznej okładzin, odpowiednie do instala-
cji na poziomie parteru.
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Tree house school,
Zaltbommel (BE)

Clearing House
Salzburg (Austria)
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Jeśli pożądany kolor nie występuje w naszej ofercie lub jeśli zachodzi potrzeba 
podkreślenia nawet najmniejszych detali budynku, najlepszym rozwiązaniem 
będą płyty ROCKPANEL Ply. Są one pokryte jasnoszarym podkładem i można 
na nie nanieść powłokę w dowolnie wybranym kolorze. Płyty ROCKPANEL Ply 
stanowią solidną bazę dla dowolnej kombinacji barw.

ROCKPANEL

Ply
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Jasnoszary podkład

Płyty ROCKPANEL Ply są pokryte farbą podkładową 
i stanowią gotową do malowania alternatywę dla 
materiałów takich jak sklejka. Zasadniczo mogą być 
pokryte każdą z szerokiej gamy farb przystosowanych 
do drewna, pod warunkiem stosowania się do zaleceń 
producenta danej farby.

Płyty ROCKPANEL Ply doskonale sprawdzają się 
jako materiał do wykończenia krawędzi dachów, np. 
w budynkach mieszkalnych. Ponieważ produkt jest 
odporny na działanie wilgoci, jest też rozwiązaniem na 
wiele lat.
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ROCKPANEL

Ply

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

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

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

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

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

Wymiary
Grubość płyty 6 mm, 8 mm lub 10 mm

Szerokość płyty 1200 mm (1250 mm od 100 m2)

Długość płyty 3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL oferowane są w różnych wymiarach. Pozwala to na 
zminimalizowanie ilości odpadów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 79.

Malowanie
Płyty ROCKPANEL Ply są pokryte podkładem do farb akrylo-
wych wodorozcieńczalnych. Zasadniczo mogą być malowane 
na dowolny kolor, każdą z szerokiej gamy farb przeznaczo-
nych do drewna, pod warunkiem stosowania się do zaleceń 
producenta danej farby. W każdym przypadku należy skonsul-
tować się z dostawcą farby w celu właściwego jej doboru oraz 
stosować się do jego zaleceń co do aplikacji, konserwacji oraz 
warunków gwarancji.
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Tree house school,
Zaltbommel (BE)

Budynek mieszkalny
Amersfoort (Holandia)
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Akcesoria 
ROCKPANEL

Minęły już czasy, w których materiały mocujące i profile pełniły rolę 
jedynie funkcjonalną. Za pomocą starannie dobranych profili naroż-
nych lub przy zastosowaniu określonej metody mocowania można 
nadać projektowi zupełnie nowy wyraz.
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Wraz z płytami ROCKPANEL oferujemy szeroki 
asortyment mocowań, profili oraz innych akcesoriów 
do wykończenia projektu. 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 u danego dostawcy, 
że proponowane rozwiązanie spełnia odpowiednie 
wymagania techniczne (np. właściwej Europejskiej Oceny 
Technicznej). Użycie akcesoriów innych dostawców 
powinno odbywać się zgodnie z ich zaleceniami, pod ich 
nadzorem i z zachowaniem warunków ich gwarancji.
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Rozwiązania narożne dla płyt ROCKPANEL
 Profil w odpowiednim kolorze RAL /NCS, 

 Łączenie kątowe na ucios,

 Otwarty narożnik i naturalne starzenie do ciemnobrązowego koloru krawędzi,

 Malowanie krawędzi farbą w wybranym kolorze.

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

Metoda mocowania
Przeznaczenie Kolor 

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 / Brilliant Woods / Metallics / Brilliant

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 / Brilliant Woods / Metallics / Brilliant

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 / Brilliant Woods / Metallics / Brilliant

* Łączniki mechaniczne w kolorach specjalnych i niestandardowych dostępne są wyłącznie z płytami ROCKPANEL, 
min. wielkość zamówienia: 1000 szt. dla typu łącznika w danym kolorze.
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Montaż na klej
ROCKPANEL Tack-S - unikalny system montażu na klej z europejskim certyfikatem

Kompletny system montażu na klej ROCKPANEL Tack-S, opracowany we współpracy z firmą Bostik, posiada 
klasyfikację reakcji na ogień B-s2, d0 i  jest zgodny z Europejskimi Ocenami 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
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 graffiti ROCKPANEL Graffiti Cleaner 780 ml

Farba ROCKPANEL Edge* 750 ml

* Do ewentualnego malowania krawędzi płyt, dostępna w kolorystyce płyt ROCKPANEL Colours, dostarczana tylko z płytami ROCKPANEL.

System ROCKPANEL Tack-S – średnie zużycie
Ilość w opakowaniu Średnie zużycie na 100 m2

ROCKPANEL Tack-S (klej zgodny z ETA) 290 ml / 600 ml 50 kartuszy / 25 „kiełbas”

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

Solvent 300 (odtłuszczenie profili aluminiowych)    1 l 1 puszka

Prep M (podkład do profili aluminiowych) 500 ml 2 puszki

Taśma piankowa (dwustronna) 25 mb 12 rolek

Liquid 1 (odtłuszczanie pasków ROCKPANEL na
podkonstrukcji drewnianej i usuwanie zabrudzeń 
z kleju i primera z płyt ROCKPANEL)

1 l 1 puszka
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Profile
Profile ROCKPANEL to starannie wykonana szeroka gama kształtowników z wysokiej jakości aluminium. Większość 
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 mm, 8 mm i 10 mm 
– odpowiednio do grubości płyt.**

Profile aluminiowe
 Standardowa długość 3.055 mm Kolor  

 Profil A   Biały anodyzowany 
   20 kolorów standardowych i 4 Bright 
   Specjalne / niestandardowe* 

 Profil B  Biały anodyzowany 
   RAL 9005 / RAL 9010 

 Profil C  Biały anodyzowany 
   20 kolorów standardowych i 4 Bright 
   Specjalne / niestandardowe* 

 Profil D  Biały anodyzowany 
   20 kolorów standardowych i 4 Bright 
   Specjalne / niestandardowe* 

 Profil E  Biały anodyzowany 
   20 kolorów standardowych i 4 Bright 
   Specjalne/niestandardowe* 

 Profil F  Biały anodyzowany 
   20 kolorów standardowych i 4 Bright 
   Specjalne / niestandardowe* 

 Profil G  Biały anodyzowany 
   20 kolorów standardowych i 4 Bright
   Specjalne / niestandardowe* 

 Profil H  Biały anodyzowany 
   20 kolorów standardowych i 4 Bright
   Specjalne / niestandardowe* 

 Profil I  Biały anodyzowany 

 Profil 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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Elastycznym i wytrzymałym 
płytom ROCKPANEL można 
z łatwością nadawać różnorodne 
kształty i formy.

Unikalne 
rozwiązania 
niestandardowe
Większa elastyczność, większa opłacalność

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

1700 mm

3050 mm

1200 mm / 1250 mm*

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

Dostępność do 6 tygodni

* szerokość 1250 mm niedostępna dla płyt ROCKPANEL Chameleon
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* Zależnie od zastosowanej podkonstrukcji w niektórych przypadkach płyty osiągają parametry odpowiadające klasyfikacji s1.
** Dotyczy płyt ROCKPANEL z powłoką ProtectPlus, z wyjątkiem ROCKPANEL Metallics Aluminium White i Aluminium Grey oraz płyt ROCKPANEL Chameleon 

(wartość Sd > 3,5).

Parametry techniczne płyt ROCKPANEL
Cecha Typ płyty Wartość Jednostka Norma

Właściwości mechaniczne
Moduł Younga Durable  4.015 N/mm2 EN 310
Współczynnik wytrzymałości na zginanie f05 Durable ≥ 27,0 N/mm2 EN 310 i EN 1058
Moduł Younga Xtreme 5260 N/mm2 EN 310
Współczynnik wytrzymałości na zginanie f05 Xtreme ≥ 34,5 N/mm2 EN 310 i EN 1058
Moduł Younga FS Xtra 4740 N/mm2 EN 310
Współczynnik wytrzymałości na zginanie f05 FS Xtra ≥ 25,5 N/mm2 EN 310 i EN 1058
Moduł Younga Ply 3065 N/mm2 EN 310
Współczynnik wytrzymałości na zginanie f05 Ply ≥ 15,0 N/mm2 EN 310 i EN 1058

Właściwości optyczne
Trwałość kolorów
(5000 godzin, test ksenonowy)

ROCKPANEL Colours 3-4 lub lepiej Skala szarości  EN 20105-A02

ROCKPANEL Colours 
ProtectPlus / Woods / 
Metallics / Brilliant / 
Chameleon

4 lub lepiej

Bezpieczeństwo pożarowe
Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) Durable/Xtreme*  B-s2, d0 EN 13501-1

FS-Xtra A2-s1, d0

Właściwości fizyczne
Gęstość nominalna Durable 1.050 ± 150 kg/m3

Xtreme 1200 ± 100 kg/m3

FS Xtra 1250 ± 100 kg/m3

Ply 1.000 -100 / + 150 kg/m3

Nominalna masa powierzchniowa Durable 6 mm 6,30 kg/m2

Durable 8 mm 8,40 kg/m2

Xtreme 8 mm 9,60 kg/m2

Xtreme 10 mm 12,00 kg/m2

FS Xtra 9 mm 11,25 kg/m2

Ply 6 mm 6,00 kg/m2

Ply 8 mm 8,00 kg/m2

Ply 10 mm 10,00 kg/m2

Przepuszczalność pary wodnej 
sd przy 23°C i 85% RH

ROCKPANEL Colours 1,8 m EN-ISO 12572: 2001

Płyty ROCKPANEL z 
powłoką ProtectPlus:**

3,5 m

Stabilność wymiarowa
Stabilność wymiarowa przy zmianach 
temperatury

Durable 11*10-3 mm/m°K EN 438-2
Xtreme 13*10-3

FS Xtra  9,7*10-3

Ply 9,7*10-3

Stabilność wymiarowa 
przy zmianach wilgotności 
od 23°C/50% RH do 23°C/95% RH

Durable 0,302 mm/m mm/m 
(po 4 dniach)

Xtreme 0,290 mm/m mm/m 
(po 4 dniach)

FS Xtra 0,206 mm/m mm/m 
(po 4 dniach)

Ply 0,241 mm/m mm/m 
(po 4 dniach)
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Zalety projektowe

Właściwości płyt ROCKPANEL

 Trwałość kolorów

Płyty ROCKPANEL malowane są warstwą wodorozcień-
czalnej farby emulsyjnej. Precyzyjny proces nakładania 
farby zapewnia gładkość i równomierność powłoki malar-
skiej produktów ROCKPANEL.

W tabeli obok przedstawiono parametry trwałości kolorów 
płyt ROCKPANEL na podstawie testów naświetlania lampą 
ksenonową przez 3000 i 5000 godzin, zgodnie z normą 
EN 20105-A02. 

Z natury 
wyjątkowe

Przyjazne dla środowiska płyty ROCKPANEL, po-
dobnie jak wszystkie produkty ROCKWOOL, są pro-
dukowane z naturalnego surowca, bazaltu. Bazalt to 
skała wulkaniczna, mająca duży wpływ na niepowta-
rzalne właściwości produktów Grupy ROCKWOOL.

Wartość
przy 3000 

godzin

Wartość
przy 5000 

godzin Jednostka
ROCKPANEL Colours 4 3-4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Colours
z ProtectPlus 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Woods 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Metallics 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Brilliant 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Chameleon 4-5 4 lub lepiej Skala szarości
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 Stabilność wymiarowa 

Stabilność wymiarowa, czyli podatność na zmiany dłu-
gości i szerokości, zależy od rozszerzalności materiału 
pod wpływem temperatury i/lub wilgotności. Unikalna 
budowa płyt ROCKPANEL czyni je właściwie niepodatnymi 
na zmiany wymiarów ze względu na wahania temperatury 
lub wilgotności. Ich współczynnik rozszerzalności jest 
niższy niż np. dla betonu. Dzięki temu płyty ROCKPANEL 
mogą być montowane nawet bez pionowych szczelin 
dylatacyjnych.*

 * Wytyczne dot. montażu bezszczelinowego podane są na stronie 95.

 Zginanie i tworzenie łuków

Płyty ROCKPANEL można z łatwością zginać i tworzyć łuki, 
uzyskując efektowne kształty, co zwiększa swobodę projek-
towania. Zalecany minimalny promień gięcia danego typu 
płyty jest zależny od jej współczynnika wytrzymałości na 
zginanie.

Poniższa tabela przedstawia najmniejszy promień gięcia 
dla płyt ROCKPANEL typu Durable, w zależności od ich 
grubości. Dla ustalenia minimalnych promieni gięcia dla 
innych typów płyt ROCKPANEL, prosimy o kontakt z naszą 
firmą.

Właściwości płyt ROCKPANEL / Zalety projektowe

0,027
mm/m°K

0,021
mm/m°K

0,015
mm/m°K

0,009
mm/m°K

0,003
mm/m°K

płyty ROCKPANEL

Beton

Płyty włókno-cementowe (FCB)

Płyty HPL

ROCKPANEL

FCB

RP 5mm

6mm

HPL 10mm

Pionowe i poziome szczeliny dylatacyjne

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej

ROCKPANEL Colours, Metallics, Brilliant, Woods i Chameleon 
- typ Durable

Grubość płyty (mm) 6 8

Długość płyty /łuku (mm) 3050 3050

Minimalny promień R (mm) 1.900 2500

Kąt  91,97° 69,9°

Cięciwa (mm) 2.733 2.864

Strzałka ugięcia (mm) 580 451

Odległość między podporami (mm) 300 400

Odległość między punktami montażowymi (mm)* 250 300

R



Łuk

Strzałka ugięcia

Cięciwa

* Oznaczenie odległości montażowych do zastosowań miejskich i wiejskich, 
gdzie wysokość budynku ≤ 10 m. Jeżeli płyty ROCKPANEL mają być stosowane 
w zakrzywionym kształcie na wyższych budynkach lub w otoczeniu o wyższym 
obciążeniu wiatrem, należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL. 

84



 
 Bezkierunkowość

Płyty ROCKPANEL Metallics, ROCKPANEL Brilliant 
i  ROCKPANEL Chameleon nie wymagają rozróżniania 
kierunku montażu. Efekt wizualny jest taki sam, 
niezależnie od kierunku, w  jakim płyty są montowane. 
Uproszczenie metody mocowania gwarantuje bardziej 
sprawny i łatwiejszy montaż oraz mniejszą ilość odpadów. 
W przypadku zamontowania płyt ułożonych w różnych 
kierunkach żadne przejścia pomiędzy kolorami nie są 
widoczne.

 Bezpieczeństwo pożarowe

Płyty ROCKPANEL zostały dokładnie przetestowane pod 
kątem ich reakcji na ogień i zgodnie z odpowiednimi nor-
mami bezpieczeństwa pożarowego są klasyfikowane jako 
materiał budowlany odporny na działanie ognia. W przy-
padku pożaru struktura włókien skalnych pozostaje niena-
ruszona i nie powstają płonące krople, co oznacza, że płyty 
ROCKPANEL przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka roz-
przestrzenienia się pożaru.

 Zawsze dopasowane kolory 

Płyty ROCKPANEL dostępne w pełnej palecie barw według 
RAL/NCS można dobrać kolorystycznie do ram okiennych 
i innych elementów budynku. Okładziny elewacyjne i ele-
menty malowane fasady budynku mogą ze sobą perfekcyj-
nie współgrać.

 Idealne wykończenie narożników 

Płyty ROCKPANEL umożliwiają wykończenie każdego ro-
dzaju narożnika. Można użyć profilu narożnego w  odpo-
wiednim kolorze lub, jeśli zaistnieje taka potrzeba, po 
prostu pomalować krawędzie. Idealne wykończenie na-
rożników można osiągnąć stosując łączenie na ucios.
Możliwe rozwiązania narożne przedstawiono na s. 94-95.

* Zależnie od konstrukcji nośnej w niektórych przypadkach płyty 
osiągają parametry odpowiadające klasyfikacji s1.

Właściwość Typ płyty ROCKPANEL Wartość Norma
Klasyfikacja 
reakcji na ogień 
(Euroklasa)

Durable, Xtreme, Ply B-s2,d0* EN 13501-1

FS Xtra A2-s1, d0 EN 13501-1
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 Odporność na wilgoć 

Wiele innych materiałów płytowych bądź laminatów wy-
maga zabiegów chroniących ich krawędzie przed wilgocią. 
Produkty ROCKPANEL są odporne na wilgoć i temperaturę, 
a tym samym nie wymagają obróbki przeciwwilgociowej 
krawędzi.

 Obróbka przy użyciu 
 standardowych narzędzi

Płyty ROCKPANEL można obrabiać, używając standardo-
wych narzędzi do obróbki drewna. Jest to rozwiązanie ła-
twiejsze i szybsze niż w  przypadku innych materiałów. 
Dzięki łatwości obróbki oraz możliwości montażu bez 
uprzedniego nawiercania otworów, z płytami ROCKPANEL 
można skutecznie unikać zagrożeń i  kosztownych opóź-
nień na placu budowy.

 Mocne, ale elastyczne 

Płyty ROCKPANEL to połączenie zalet skały i drewna 
w jednym produkcie. Są trwałe jak skała, a jednocześnie 
mogą być obrabiane równie łatwo jak drewno. Można z ła-
twością uzyskać lekkie wygięcie fasady.

 Niewielka masa 

Dzięki produktom ROCKPANEL można pracować szybciej 
i  łatwiej. Płyty są znacznie lżejsze od innych materiałów 
okładzinowych. Standardowa płyta ROCKPANEL waży 
jedynie 8,4 kg/m2, co ułatwia jej montaż.

Właściwości płyt ROCKPANEL / Możliwości montażowe

Możliwości montażowe

20 kg / m215 kg / m210 kg / m25 kg / m2

ROCKPANEL (8 mm)

HPL (8 mm)

płyta włókno-cementowa (8 mm)

86



 Montaż bez nawiercania 

Płyty ROCKPANEL pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze 
oraz uniknąć zagrożeń i kosztownych opóźnień. Można je 
zamontować bez potrzeby nawiercania. Zapewnia to mniej 
błędów, lepsze wykończenie i brak kosztów związanych 
z wierceniem.

 Montaż bezszczelinowy 

Płyty ROCKPANEL są stabilne wymiarowo i niepodatne na 
zmiany długości i szerokości, wywoływane wahaniami 
temperatury i wilgotności. Daje to gwarancję gładkiej po-
wierzchni nawet bez szczelin dylatacyjnych.
 
Wytyczne dot. montażu bezszczelinowego podane są na stronie 95.

 Montaż z użyciem gwoździ

Płyty ROCKPANEL można montować za pomocą gwoździ 
na miejscu budowy. Małe łby gwoździ i jednolite wykoń-
czenie zapewniają piękny efekt końcowy.

 Wykończenia detali
 na miejscu budowy

Za pomocą produktów ROCKPANEL można szybko i łatwo 
wykonywać prace wykończeniowe. Dopracowywanie 
szczegółów i cięcie na miarę jest niezwykle łatwe. Ponad-
to nie trzeba dodatkowo obrabiać krawędzi w celu zapew-
nienia ochrony przed wilgocią.
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Obróbka

Płyty ROCKPANEL są lekkim materiałem okładzinowym –  
lżejszym od innych produktów. Niewielka masa płyt 
ROCKPANEL ułatwia ich transport i składowanie. Z produk-
tami należy zawsze obchodzić się ostrożnie, stosując się do 
poniższych wytycznych:

Pakowanie, transport 
i składowanie

  Folia zabezpieczająca
• Większość płyt ROCKPANEL jest pokryta folią w celu za-

bezpieczenia ich ozdobnego wykończenia. Dla ułatwienia 
montażu na folii można również zaznaczać wyniki pomia-
rów wykonywanych na placu budowy. Płyty ROCKPANEL 
Natural, ROCKPANEL Metallics (Aluminium White i Alu-
minium Grey) dostarczane są bez folii ochronnej. Manipu-
lacja tymi płytami wymaga szczególnej ostrożności.

• Folię ochronną należy zdejmować: 
-  tuż przed montażem za pomocą nitów,
-  przed zagruntowaniem spodniej strony płyt (klejenie),
-  po wykonaniu montażu za pomocą wkrętów lub 

wbijanych ręcznie gwoździ,
-  przed rozpoczęciem montażu, jeśli używany jest 

młotek pneumatyczny.

  

  Postępowanie w miejscu 
 wykonywania pracy 

• Poszczególnych płyt nie należy wyciągać lub wypychać 
ze sterty. Należy je z niej podnosić.

• Pomiędzy płytami powinno się umieścić piankę 
ochronną w celu zabezpieczenia warstwy wierzchniej.

  Przechowywanie 
• Zaleca się przechowywanie płyt na płaskim podłożu 

w  pomieszczeniu bezpiecznym, suchym i chronionym 
przed mrozem.

• Należy je przechowywać na płaskich paletach ułożonych 
na równym podłożu. Zaleca się podkładanie folii poliety-
lenowej pod materiał.

• Nie stawiać więcej niż dwóch palet jedna na drugiej.

• Wilgoć i chłód nocny mogą mieć większy wpływ na płyty 
podczas przechowywania niż po zamontowaniu. Przed 
zamontowaniem płyt należy pozwolić na odparowanie 
z nich wszelkiej wilgoci i skroplin.
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Narzędzia 
• Piła ręczna, np. piła z hartowanymi zębami.

• Piła tarczowa, np. z tarczą widiową o drob-
nych zębach: co najmniej 48 zębów, średnica 
tarczy nie mniej niż 300 mm.

• Piła wyrzynarka, np. z brzeszczotem do me-
talu z  drobnymi zębami lub z brzeszczotem 
z zębami wolframowymi.

Wiercenie

W  przypadku mocowania na nity zaleca się stosowanie 
wiertła o średnicy 5,2 mm dla punktów stałych oraz o śred-
nicy 8 mm dla punktów ślizgowych. Nawiercanie można 
wykonać za pomocą wiertła ze stali szybkotnącej HSS. 
W przypadku mocowania do podkonstrukcji drewnianej, 
płyty ROCKPANEL nie wymagają wstępnego nawiercania. 
Do wykonania ewentualnych nawiertów wstępnych zale-
cana średnica wiertła dla gwoździ to 2,5 mm, a dla śrub 
– 3,3 mm.

Do cięcia i wycinania płyt ROCKPANEL można używać stan-
dardowych narzędzi do obróbki drewna. Zaleca się, aby pod-
czas cięcia zęby piły „atakowały” stronę dekoracyjną płyty. 
Na ogół należy odwrócić płyty stroną dekoracyjną do góry, 
przy czym nie należy zdejmować z nich folii ochronnej, a pod-
czas cięcia ręczną piłą tarczową skierować płyty stroną de-
koracyjną w dół. W każym przypadku należy dopilnować, aby 
powierzchnia do cięcia była czysta i gładka.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa
• Używać maski przeciwpyłowej (typu P2).
• Używać standardowych gogli ochronnych, aby chronić 

oczy przed pyłem.
• Przed rozpoczęciem cięcia nałożyć rękawice.

Cięcie w pomieszczeniach
Używać urządzeń redukujących ilość pyłu powstającego 
podczas cięcia oraz odciągu. Pracować w dobrze wietrzo-
nym pomieszczeniu.

Cięcie na otwartym powietrzu
• Ustawić urządzenie tnące w taki sposób, aby wiatr od-

wiewał od niego pył powstający podczas cięcia.
• Używać w miarę możliwości urządzeń redukujących 

ilość pyłu powstającego podczas cięcia.

Cięcie

Wykańczanie bez obróbki krawędzi
Płyty ROCKPANEL nie wymagają wykańczania ciętych krawędzi w celu ochrony przed wilgocią. Wystarczy wykonać ich  
fazowanie, przecierając je niedekoracyjną stroną ścinków płyt ROCKPANEL. Jeśli wymagają tego względy estetyczne, 
boczne krawędzie można pomalować na stosowny kolor RAL/NCS. Niewykończone krawędzie w ciągu kilku miesięcy 
w naturalny sposób zmieniają barwę na ciemnobrązową.
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Konstrukcje

Łączenia poziome

W przypadku fasady otwartej łączenia poziome powinny po-
siadać szerokość od 5 mm do 10 mm.

• W przypadku stosowania łączeń otwartych na podkon-
strukcji drewnianej struktura za pionowymi listwami 
musi być zabezpieczona membraną przepuszczającą 
powietrze (wiatroizolacją), odporną na działanie wody 
i promieni UV. Szczelina wentylacyjna powinna przewyż-
szać o co najmniej 20 mm grubość listwy.

• W przypadku podkonstrukcji aluminiowej zaleca się sto-
sowanie szczeliny wentylacyjnej o wielkości 40 mm. Izo-
lacja (np. ROCKWOOL Venti Max) powinna spełniać wy-
magania normy PN-EN 13162.

Fasady wentylowane

Tego typu fasady są zwykle konstruowane jako ściany 
szczelinowe, z warstwą zewnętrzną i wewnętrzną, co po-
woduje powstanie wentylowanej przestrzeni pomiędzy 
okładziną elewacyjną a warstwą izolacji. Występują dwie 

wersje takiej fasady – w układzie otwartym i zamkniętym.

Fasada otwarta
W fasadach z otwartymi łączeniami woda deszczowa może 
przechodzić do przestrzeni za okładziny osłonowe, skąd 
jest usuwana przez przepływające tam powietrze. Należy 
również zauważyć, że w elewacjach otwartych przestrzenie 
wentylacyjne z różnych stron budynku są oddzielone od sie-
bie barierami wiatrowymi w taki sposób, aby uniemożliwić 
wzrost obciążeń wiatrowych (patrz rysunek poniżej). 

Podkonstrukcja aluminiowa, 
otwarte łączenie poziome

≥ 5 mm≥ 5 mm

Podkonstrukcja drewniana, 
otwarte łączenie poziome

x x
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Łączenia pionowe 

Łączenia pionowe są automatycznie zamykane przez ele-
menty podkonstrukcji. Aby zapewnić trwałość drewna, li-
stwy pionowe należy dobrze zabezpieczyć przed wodą 
deszczową. Można to zrobić za pomocą taśmy piankowej 
EPDM odpornej na promieniowanie UV i czynniki atmosfe-
ryczne oraz o szerokości większej o 15 mm z każdej strony 
listwy drewnianej. Można też zastosować pasek z płyty 
ROCKPANEL, który chroni listwowanie, działając jak 
uszczelka.

Podkonstrukcja drewniana, 
łączenie pionowe z taśmą 
odporną na czynniki pogodowe

Podkonstrukcja aluminiowa, 
łączenie pionowe

≥ 5 mm

≥ 70 mm

28 mm 28 mm

≥ 45 mm

Podkonstrukcje 
– wymagania

Podkonstrukcja aluminiowa
• Stop aluminium – AW-6060 wg EN 755-2:

– Wartość Rm/Rp0,2 = 170/140 dla profilu T6
– Wartość Rm/Rp0,2 = 195/150 dla profilu T66

• Minimalna grubość profilu – 1,5 mm.

Podkonstrukcja drewniana
Drewno powinno odpowiadać klasie C18 lub C24 zgod-
nie z normą PN-EN 338. W przypadku mocowania me-
chanicznego listwy muszą mieć grubość 28 mm i szero-
kość co najmniej 70 mm w miejscu spoin i co najmniej 
45 mm w miejscu podpór pośrednich.
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Konstrukcje

Łączenia poziome 
W przypadku fasad zamkniętych łączenia poziome zamy-
kane są zwykle profilem krzesełkowym lub profilem V. 
Tym samym na zewnątrz okładziny odprowadzana jest jak 
największa ilość wody. Konstrukcja wsporcza musi być 
wentylowana. Za okładziną należy przewidzieć wolną 
przestrzeń o szerokości 20 mm oraz otwory o średnicy 
5 mm (lub odpowiednie szczeliny) w części górnej i dolnej. 

Łączenia pionowe
Łączenia pionowe są automatycznie zamykane przez pro-
file podkonstrukcji. Aby zapewnić trwałość drewna, listwy 
pionowe należy dobrze zabezpieczyć przed wodą deszczo-
wą. Można to zrobić za pomocą taśmy piankowej EPDM, 
charakteryzującej się odpornością na promieniowanie UV 
i czynniki atmosferyczne. W przypadku łączenia zamknię-
tego taśma uszczelniająca łączenie nie musi być szersza 
od zabezpieczanej listwy. Można również użyć w tym celu 
pasków z płyty ROCKPANEL.

Podkonstrukcja drewniana 
z zamykającym profilem 
poziomym

Podkonstrukcja aluminiowa 
z zamykającym profilem 
poziomym

Podkonstrukcja drewniana, 
łączenie pionowe z taśmą 
odporną na czynniki pogodowe

Podkonstrukcja aluminiowa, 
łączenie pionowe

Fasada zamknięta

92



Konstrukcje niewentylowane
Dzięki unikalnym własnościom i strukturze umożliwiającej 
paroprzepuszczalność, płyty ROCKPANEL Colours (bez 
ProtectPlus) mogą być używane w określonych sytuacjach 
jako element konstrukcji niewentylowanych. Jeśli istnieje 
możliwość łatwego spełnienia warunków wstępnych, np. 
w  przypadku płyt wypełniających i okien mansardowych, 
grubość całkowita konstrukcji nadaje się do wypełnienia 
izolacją, zwiększając wartość współczynnika przenikania 
ciepła.

Przykładowe detale można znaleźć na stronie 114.

• Środowisko wewnętrzne z ciśnieniem par wynoszącym 
maksymalnie 1330 Pa (normalne budownictwo miesz-
kaniowe i biurowe, tj. z wyłączeniem basenów pływa-
ckich i obiektów przemysłowych).

• Wartość Sd materiałów od wewnętrznej części struktu-
ry do izolacji powinna wynosić przynajmniej 10 m; war-
tość tę można osiągnąć, stosując membranę PE 
o grubości 0,15 mm jako paraizolację oraz płytę gipso-
wo-kartonową.

• Wartości Sd materiałów od zewnętrznej części struktu-
ry do izolacji nie powinny przekraczać 2,5 m.

• Wnętrze struktury nie powinno przepuszczać powietrza.

• Mocowanie płyt do podkonstrukcji powinno być wodo-
szczelne, aby woda deszczowa lub woda pozostała po 
czyszczeniu nie przedostała się za okładzinę. Tym sa-
mym stosowanie szczelin poziomych pomiędzy płytami 
ROCKPANEL jest niedopuszczalne. Możliwe jest 
stosowanie szczelin pionowych, te jednak powinny się 
stykać z drewnianym listwowaniem pokrytym 
uszczelnieniem z miękkiej samoprzylepnej pianki 
EPDM o wymiarach 3 mm x 60 mm.

• W systemie tym można używać wyłącznie płyt 
ROCKPANEL Colours bez wykończenia ProtectPlus. 
Wartość Sd dla płyt ROCKPANEL Colours bez 
wykończenia ProtectPlus wynosi 1,8 m.

W razie wątpliwości dotyczących możliwości spełnienia 
przez konstrukcję powyższych warunków prosimy o kon-
takt z firmą ROCKPANEL. www.rockpanel.pl.

Konstrukcje niewentylowane 
– warunki wstępne
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Łączenie płyt, rozwiązania narożne 
i zginanie

Otwarty narożnik i naturalne 
starzenie krawędzi
Bez wykończenia materiał rdzeniowy 
zmienia kolor do ciemnobrązowego - 
w procesie naturalnego starzenia pod 
wpływem promieniowania UV.

Profile narożnikowe w kolorze RAL
Zastosowanie profilu narożnego w od-
powiednio dobranym kolorze RAL za-
pewnia doskonałe wykończenie.

Pełny opis profili podano na stronie 78.

Łączenie płyt

• Płyty ROCKPANEL są stabilne wymiarowo i niepodatne 
na zmiany długości i szerokości wywoływane wahaniami 
temperatury i wilgotności. W porównaniu z płytami 
ROCKPANEL inne materiały rozszerzają się lub kurczą 
w różnym stopniu.

• Należy wziąć pod uwagę fakt, że płyty, sposób ich mon-
tażu i tolerancje wymiarowe mają znaczny wpływ na ja-
kość ich łączenia.

• Łączenia należy okryć taśmą odporną na czynniki atmo-
sferyczne i promieniowanie UV w celu zabezpieczenia 
podkonstrukcji przed wpływem pogody.

• W celu zapewnienia odpowiedniego drenażu szerokość 
szczeliny dylatacyjnej powinna przekraczać 5 mm.

• Informacje na temat poziomego i pionowego łączenia 
płyt można znaleźć w części „Fasady wentylowane” na 
stronach 90-91, a informacje na temat możliwości re-
dukcji wpływu wiatru w przypadku połączeń otwartych 
podano w części „Wytyczne montażowe” na stronach 98-
101.

Rozwiązania narożne

Wykończenie krawędzi to wyłącznie kwestia estetyki. Firma 
ROCKPANEL oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie 
atrakcyjnego wykańczania narożników i krawędzi.
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Łączenie kątowe na ucios
Prawdziwym wyzwaniem dla fachow-
ców jest połączenie materiału na ucios, 
a tym samym stworzenie precyzyjnego 
i jednolitego wykończenia.
Ważne: minimalna grubość płyt w przy-
padku tego rozwiązania wynosi 8 mm.

Malowanie krawędzi
Kolejną opcją jest wykańczanie krawę-
dzi farbą w odpowiednio dobranym 
kolorze.

Zginanie i tworzenie łuków 

Płyty ROCKPANEL można bez jakiego-
kolwiek przygotowania wstępnego zgi-
nać i tworzyć łuki, co znakomicie posze-
rza możliwości projektowania. Zalecany 
minimalny promień gięcia danego typu 
płyty jest zależny od jej współczynnika 
wytrzymałości na zginanie.

Płyty ROCKPANEL zachowują swój 
kształt, są odporne na wilgoć 
i zmiany temperatury. Dzięki temu 
możliwe jest ich łączenie bez-
szczelinowe przy zachowaniu od-
powiednich warunków:

• Stosować do wykończeń dachu, takich jak wykończe-
nia rynien, płyt okalających oraz desek szczytowych 
dachu. 

• Długość do 15 m.
• Wykonywać w przypadku stosowania podkonstrukcji 

drewnianej z usztywniającym ją listwowaniem piono-
wym.

• Drewno zabezpieczone uszczelkami na wszystkich 
łączeniach drewnianej podkonstrukcji.

• Jeśli podkonstrukcja posiada szczeliny dylatacyjne, 
muszą one być uwzględnione między płytami 
ROCKPANEL.

Jeśli mają Państwo zamiar zastosowania montażu bez-
szczelinowego, prosimy o kontakt  z firmą ROCKPANEL 
w celu zasięgnięcia porady.

Montaż bezszczelinowy 
– wytyczne

ROCKPANEL Colours, Woods, Metallics, Brilliant i Chameleon
- typ Durable
Grubość płyty (mm) 6 8

Długość płyty/łuku (mm) 3050 3050

Minimalny promień R (mm) 1900 2500

Kąt  91,97° 69,9°

Cięciwa (mm) 2733 2864

Strzałka ugięcia (mm) 580 451

Odległość między profilami rusztu (mm) 300 400

Odległość między środkami mocowania (mm)* 270 300

* Oznaczenie odległości montażowych do zastosowań miejskich i wiejskich, 
gdzie wysokość budynku ≤ 10 m. Jeżeli płyty ROCKPANEL mają być poddawane 
zginaniu w wyższych budynkach lub w otoczeniu o wyższym obciążeniu wiatrem, 
należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL.
 

R



Łuk

Strzałka ugięcia

Cięciwa
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Łeb wkrętów stosowanych 
z innymi płytami

Łeb wkrętów stosowanych 
z płytami ROCKPANEL (mały)

Gwóźdź do płyt ROCKPANEL 
(prawie niewidoczny)

- Gwoździe pierścieniowe 
ROCKPANEL (stal nierdzewna 
1.4401 lub 1.4578) 2,7/2,9 x 32 mm 
(z płaskim łbem) oraz 2,7/2,9 x 40 
mm (z płaskim łbem).

Oferta ROCKPANEL obejmuje także szereg elementów 
do mocowania płyt: nity, wkręty, gwoździe. Wszystkie zo-
stały przetestowane pod kątem mechanicznym i można 
je stosować w połączeniu z płytami ROCKPANEL.

W przypadku korzystania z elementów mocujących in-
nych niż oryginalne elementy ROCKPANEL należy upew-
nić się u  dostawcy, czy są one zgodne z wymaganiami 
technicznymi ROCKPANEL. Zawsze należy się upewnić, 
że elementy są dobrane odpowiednio do projektu i jego 
wymagań. Zaleca się używanie kolorowych mocowań 
z  trwałym wykończeniem. Elementy pochodzące od in-
nych producentów należy stosować zgodnie z zalecenia-
mi tych producentów, pod ich nadzorem i zgodnie z wa-
runkami udzielanych przez nich gwarancji.

Gwoździe pierścieniowe można przybijać zarówno młot-
kiem nylonowym, jak i młotkiem pneumatycznym. Ze 
względu na niewielką rozszerzalność i kurczliwość płyt 
ROCKPANEL wstępne nawiercanie nie jest konieczne. Jeśli 
zachodzi taka potrzeba, kolory łbów mogą odpowiadać ko-
lorom RAL/NCS płyt, dzięki czemu idealnie do nich pasują.

Mocowanie mechaniczne 
– podkonstrukcja drewniana

Do mocowania mechanicznego na podkonstrukcji drew-
nianej można wykorzystać następujące materiały:

Mocowanie

Gwoździe 
pierścieniowe

Wkręty Torx

- Wkręty Torx ROCKPANEL 
(stal nierdzewna 1.4401 
lub 1.4578) 4,5 x 35 mm.
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Mocowanie mechaniczne 
– podkonstrukcja metalowa 
(aluminiowa lub stalowa)
Nity aluminiowe z łbem płaskim 
Ø14 mm i średnicy trzpienia 5 mm, 
typu AP 14-5 x 18S, wykonane z:
• EN AW-5019 (wg EN 755-2)
•  1.4541 (wg EN 10088)

Mocowanie na klej 
– podkonstrukcja metalowa 
lub drewniana
Do mocowania niewidocznego można 
użyć kompletnego systemu montażu 
na klej ROCKPANEL Tack-S. System, 
opracowany we współpracy z firmą Bostik, posiada klasyfi-
kację reakcji na ogień B-s2, d0 i jest zgodny z Europejskimi 
Ocenami 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.

Uwaga: Jakość połączenia klejonego zależy między innymi 
od warunków pogodowych panujących podczas montażu. 
Więcej informacji na temat mocowania na klej można uzy-
skać u producenta kleju.
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Wytyczne montażowe

Maksymalne odległości montażowe

W tabelach obok wskazano maksymalne odległości monta-
żowe dla pionowej podkonstrukcji metalowej lub drewnianej 
zgodnie z certyfikatami ETA-07/0141 i ETA-08/0343.

ROCKPANEL Durable 8 mm*

System mocowania Maks. rozstaw (b) Maks. odległości 
montażowe (a)

Wkręt ROCKPANEL 600 mm 600 mm

Gwóźdź pierścieniowy 
ROCKPANEL 600 mm 400 mm

Nity ROCKPANEL 600 mm 600 mm

ROCKPANEL Durable 6 mm*

System mocowania Maks. rozstaw (b) Maks. odległości 
montażowe (a)

Wkręt ROCKPANEL 400 mm 300 mm

Gwóźdź pierścieniowy 
ROCKPANEL 480 mm 300 mm

 Maks. rozstaw elementów systemu dla płyt 8 mm wynosi 600 mm (a)*.

* Maksymalne odstępy nie dotyczą płyt ROCKPANEL Natural. 

Niniejszy rozdział zawiera wytyczne montażowe i maksy-
malne odległości dla mocowania okładzin ROCKPANEL do 
metalowych i drewnianych podkonstrukcji wsporczych.

aR1 b

aR2

a

Odległość od krawędzi: 
grub. płyty ≤ 8 mm: aR1 ≥ 15 mm
grub. płyty ≥ 9 mm: aR1 ≥ 20 mm
aR2 ≥ 50 mm
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Określenie odległości 
montażowych
Określając odległości montażowe należy uwzględnić na-
stępujące zmienne: 

 Obciążenie wiatrem
–  Określić standardową prędkość wiatru na danym ob-

szarze – w Polsce wyróżnia się 3 strefy obciążenia wia-
trem – patrz mapa obok.

– Określić kategorię terenu.
–  Określić odległość od wybrzeża.

 Strefa budynku: strefa A (narożna) lub strefa B 
(pomiędzy narożnikami). 
Zob. rysunek poniżej.

wiatr

A = strefa narożna
B = obszar pomiędzy narożnikami 
h = całkowita wysokość budynku

 Typ i grubość okładziny, typ systemu montażu
 Rozkład obciążenia statycznego, np. 1 strefa lub 2 strefy
 Lokalne przepisy prawa

Kategoria terenu
Poniżej opisano kategorie terenu, wykorzystane podczas obliczeń 
w przykładach znajdujących się na stronach od 100 do 102.

Strefy wiatru
Na poniższym rysunku zaznaczono strefy wiatru wyznaczo-
ne w oparciu o podstawową prędkość wiatru.

Wysokość nad poziomem morza: 
Położenie na wysokości powyżej 300 m nad poziomem 
morza należy uwzględnić w przypadku obszarów 
znajdujących się w 1 lub 3 strefie wiatrowej.

Kategoria terenu 0
Obszar nadmorski lub przybrzeżny w pobliżu morza.

Kategoria terenu I
Pojezierza lub płaskie obszary, na których występuje nie-
wiele roślin i przeszkód.

Kategoria terenu II
Obszary, na których występuje niska roślinność, np. trawa, 
i pojedyncze przeszkody (drzewa, budynki) w odstępach 
wynoszących co najmniej 20-krotność wysokości 
przeszkody.

Kategoria terenu III
Obszary, na których występuje roślinność lub budynki bądź 
pojedyncze przeszkody w odstępach mniejszych niż 20-krot-
ność wysokości przeszkody (np. wioski, przedmieścia, lasy).

Kategoria terenu IV
Obszary, na których co najmniej 15% powierzchni zajmują 
budynki o średniej wysokości większej niż 15 m.

SZCZECIN

GDAŃSK

GORZÓW WLKP.

BYDGOSZCZ

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

ELBLĄG

KOSZALIN

ZIELONA GÓRA

TORUŃ

SUWAŁKI

POZNAŃ

WROCŁAW

ŁÓDŹ

WARSZAWA

LUBLIN

ZAMOŚĆ

RZESZÓW
KATOWICE

KIELCE

NOWY SĄCZ

KRAKÓW

Strefa 2

Strefa 3

Strefa 3

Strefa 1
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Przykładowe wyniki obliczeń: Normatywne odległości 
montażowe, w tym w strefie A (strefa narożna budynku)
Odległości montażowe dla płyt ROCKPANEL w wersji Durable – Strefa 1 i 3, wysokość nad poziomem morza ≤ 300 m
(Nie dotyczy płyt ROCKPANEL Natural i ROCKPANEL Ply)
Polska
• Wysokość budynku ≤ 12 m
• Fasada budynku na planie prostokąta
• Minimalna grubość profilu aluminiowego 

1,5 mm. Jakość AW-6060 według EN 755-2
• Klasa wytrzymałości drewna C18 według 

EN 338
• Maksymalna grubość uszczelki 0,5 mm
• aR1 ≥ 15 mm
• aR2 ≥ 50 mm

aR1 b
aR2

a

aR1 b
aR2

a

aR1 b
aR2

a aR1 b
aR2

a

b a – profile 
pośrednie

a – profile 
krawędziowe a a a

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 0

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm 345 mm 520 mm 290 mm - -
400 mm 430 mm 570 mm 390 mm 490 mm 420 mm

Nity do aluminium
600 mm - - - - -
500 mm 425 mm 570 mm 400 mm - -
400 mm 530 mm 570 mm 420 mm 570 mm 420 mm

6 mm
Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm 270 mm 300 mm 270 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 I

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm 370 mm 560 mm 390 mm - -
400 mm 465 mm 585 mm 425 mm 585 mm 430 mm

Nity do aluminium
600 mm - - - - -
500 mm 455 mm 585 mm 430 mm - -
400 mm 570 mm 585 mm 430 mm 585 mm 430 mm

6 mm
Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm 290 mm 300 mm 295 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 II

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm 360 mm 545 mm 305 mm - -
500 mm 430 mm 600 mm 390 mm - -
400 mm 540 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm

Nity do aluminium
600 mm 440 mm 600 mm 420 mm - -
500 mm 530 mm 600 mm 450 mm - -
400 mm 600 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm

6 mm
Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm 300 mm 300 mm 300 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 II

I

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm 485 mm 600 mm 450 mm - -
500 mm 585 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm
400 mm 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm

Nity do aluminium
600 mm 600 mm 600 mm 500 mm - -
500 mm 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm
400 mm 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm

6 mm
Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm 300 mm 300 mm 300 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 IV

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm 600 mm 600 mm 560 mm - -
500 mm 600 mm 600 mm 560 mm 600 mm 560 mm
400 mm 600 mm 600 mm 560 mm 600 mm 560 mm

Nity do aluminium
600 mm 600 mm 600 mm 560 mm - -
500 mm 600 mm 600 mm 560 mm 600 mm 560 mm
400 mm 600 mm 600 mm 560 mm 600 mm 560 mm

6 mm

Wkręty ROCKPANEL 400 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

• Jeśli w tabeli nie podano odległości montażowych (-), należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL w celu uzyskania informacji.
• W przypadku budynków o wysokości > 12 m oraz budynków o niestandardowym kształcie należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL.
• W przypadku budynków położonych > 300 m n.p.m. w strefie 1 można skorzystać z tabeli na stronie 101.
• W przypadku budynków położonych > 300 m n.p.m. w strefie 3 należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL.
• Specyfikacja wkrętów i nitów powinna być zgodna z odpowiednią aprobatą ROCKPANEL: ETA-07/0141 lub ETA-08/0343.
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Przykładowe wyniki obliczeń: Normatywne odległości 
montażowe, w tym w strefie A (strefa narożna budynku)
Odległości montażowe dla płyt ROCKPANEL w wersji Durable – strefa 1, wysokość nad poziomem morza < 600 m
 (Nie dotyczy płyt ROCKPANEL Natural i ROCKPANEL Ply)
Polska
• Wysokość budynku ≤ 12 m
• Fasada budynku na planie prostokąta
• Minimalna grubość profilu aluminiowego 

1,5 mm. Jakość AW-6060 według EN 755-2
• Klasa wytrzymałości drewna C18 według 

EN 338
• Maksymalna grubość uszczelki 0,5 mm
• aR1 ≥ 15 mm
• aR2 ≥ 50 mm

aR1 b
aR2

a

aR1 b
aR2

a

aR1 b
aR2

a aR1 b
aR2

a

b a – profile 
pośrednie

a – profile 
krawędziowe a a a

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 I

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm - - - - -
400 mm 225 mm 360 mm 170 mm - -
345 mm 315 mm 285 mm

Nity do aluminium

600 mm - - - - -
500 mm - - - - -
400 mm 295 mm 460 mm 245 mm - -
345 mm → → → 400 mm 345 mm

6 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm - - - - -
300 mm 200 mm 300 mm 170 mm - -
260 mm → → → 300 mm 260 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 II

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm - - - - -
400 mm 280 mm 420 mm 215 mm - -
360 mm → → → 350 mm 330 mm

Nity do aluminium

600 mm - - - - -
500 mm - - - - -
400 mm 340 mm 495 mm 305 mm - -
360 mm → → → 450 mm 360 mm

6 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm - - - - -
300 mm 230 mm 300 mm 215 mm - -
275 mm → → → 300 mm 275 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 II

I

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm 300 mm 455 mm 240 mm - -
400 mm 375 mm 535 mm 325 mm 425 mm 400 mm

Nity do aluminium
600 mm - - - - -
500 mm 370 mm 545 mm 335 mm - -
400 mm 460 mm 545 mm 400 mm 545 mm 400 mm

6 mm
Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm 235 mm 300 mm 220 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 IV

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm 355 mm 535 mm 300 mm - -
500 mm 425 mm 600 mm 380 mm - -
400 mm 535 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm

Nity do aluminium
600 mm 435 mm 600 mm 415 mm - -
500 mm 525 mm 600 mm 450 mm - -
400 mm 600 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm

6 mm

Wkręty ROCKPANEL 400 mm 300 mm 300 mm 300 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

• Jeśli w tabeli nie podano odległości montażowych (-), należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL w celu uzyskania informacji.
• W przypadku budynków o wysokości > 12 m oraz budynków o niestandardowym kształcie należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL.
• W przypadku wysokości od 300 do 600 m n.p.m. stosuje się wartości dla 600 m n.p.m., możliwe jest jednak (na życzenie) 

przeprowadzenie pomiarów niestandardowych dla wysokości z tego przedziału.
• Specyfikacja wkrętów i nitów powinna być zgodna z odpowiednią aprobatą ROCKPANEL: ETA-07/0141 lub ETA-08/0343.
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Przykładowe wyniki obliczeń: Normatywne odległości 
montażowe, w tym w strefie A (strefa narożna budynku)
Odległości montażowe dla płyt ROCKPANEL w wersji Durable – strefa 2
(Nie dotyczy płyt ROCKPANEL Natural i ROCKPANEL Ply)
Polska
• Wysokość budynku ≤ 12 m
• Fasada budynku na planie prostokąta
• Minimalna grubość profilu aluminiowego 

1,5 mm. Jakość AW-6060 według EN 755-2
• Klasa wytrzymałości drewna C18 według 

EN 338
• Maksymalna grubość uszczelki 0,5 mm
• aR1 ≥ 15 mm
• aR2 ≥ 50 mm

aR1 b
aR2

a

aR1 b
aR2

a

aR1 b
aR2

a aR1 b
aR2

a

b a – profile 
pośrednie

a – profile 
krawędziowe a a a

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 0

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm 240 mm 375 mm 180 mm - -
400 mm 310 mm 465 mm 250 mm - -
375 mm → → → 375 mm 375 mm

Nity do aluminium

600 mm - - - - -
500 mm 305 mm 480 mm 260 mm - -
400 mm 380 mm 510 mm 350 mm - -
375 mm 480 mm 375 mm

6 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm - - - - -
300 mm 260 mm 300 mm 250 mm - -
280 mm → → → 300 mm 280 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 I

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm 265 mm 400 mm 200 mm - -
400 mm 330 mm 500 mm 275 mm - -
385 mm → → → 455 mm 375 mm

Nity do aluminium
600 mm - - - - -
500 mm 325 mm 515 mm 285 mm - -
400 mm 405 mm 525 mm 380 mm - -
385 mm 500 mm 385 mm

6 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm - - - - -
300 mm 275 mm 300 mm 275 mm - -
200 mm → → → 300 mm 290 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 II

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm - - - - -
500 mm 310 mm 465 mm 250 mm - -
400 mm 385 mm 550 mm 340 mm 440 mm 405 mm

Nity do aluminium
600 mm - - - - -
500 mm 380 mm 550 mm 350 mm - -
400 mm 475 mm 550 mm 405 mm 550 mm 405 mm

6 mm
Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm 240 mm 300 mm 230 mm - -
300 mm 360 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 II

I

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm 350 mm 525 mm 295 mm - -
500 mm 420 mm 600 mm 375 mm - -
400 mm 525 mm 600 mm 450 mm 590 mm 450 mm

Nity do aluminium
600 mm 425 mm 600 mm 405 mm - -
500 mm 515 mm 600 mm 450 mm - -
400 mm 600 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm

6 mm
Wkręty 
ROCKPANEL Torx

400 mm 300 mm 300 mm 300 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Ka
te

go
ria

 te
re

nu
 IV

8 mm

Wkręty 
ROCKPANEL Torx

600 mm 495 mm 600 mm 455 mm - -
500 mm 590 mm 600 mm 505 mm 600 mm 505 mm
400 mm 600 mm 600 mm 505 mm 600 mm 505 mm

Nity do aluminium
600 mm 600 mm 600 mm 505 mm - -
500 mm 600 mm 600 mm 505 mm 600 mm 505 mm
400 mm 600 mm 600 mm 505 mm 600 mm 505 mm

6 mm

Wkręty ROCKPANEL 400 mm 300 mm 300 mm 300 mm - -
300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

• Jeśli w tabeli nie podano odległości montażowych (-), należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL w celu uzyskania informacji.
• W przypadku budynków o wysokości > 12 m oraz budynków o niestandardowym kształcie należy skontaktować się z firmą ROCKPANEL.
• Specyfikacja wkrętów i nitów powinna być zgodna z odpowiednią aprobatą ROCKPANEL: ETA-07/0141 lub ETA-08/0343.
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Dodatkowa ochrona ProtectPlus
Płyty ROCKPANEL Colours mogą być opcjonalnie pokryte 
powłoką ochronną ProtectPlus, a płyty ROCKPANEL Woods, 
ROCKPANEL Chameleon, ROCKPANEL Brilliant oraz 
ROCKPANEL Metallics (z wyjątkiem kolorów Aluminium 
White i Aluminium Grey) są standardowo pokryte tą powło-
ką. Dzięki przezroczystej powłoce ochronnej ProtectPlus 
płyty ROCKPANEL mają właściwości samoczyszczące. 
Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę deszczową. 
Zaletą powłoki ProtectPlus jest utrzymywanie powierzchni 
płyt w  czystości przez wiele lat, ponieważ nie traci ona 
swoich właściwości wraz z upływem czasu. Powłoka 
ProtectPlus zawiera filtry UV zapewniające doskonałą 
trwałość koloru płyt. Dodatkowo usuwanie uporczywych 
plam (np. graffiti) z tej powłoki za pomocą środka 
ROCKPANEL Graffiti Cleaner jest niezwykle proste.

Płyty ROCKPANEL są trwałe jak skała oraz odporne na wpływ 
warunków atmosferycznych, temperatury i promieniowania 
UV, dzięki czemu nie wymagają częstej konserwacji.

Czyszczenie
Zalecane jest mycie płyt ROCKPANEL wodą raz w roku. 
W razie potrzeby do czyszczenia płyt można użyć np. szam-
ponu samochodowego lub uniwersalnego środka do czysz-
czenia, rozcieńczonego zgodnie ze wskazaniami producen-
ta. Zapobiega to trwałemu zanieczyszczeniu płyt i pozwala 
zachować kolor przez długi czas.

Konserwacja
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Trwałość koloru 
Płyty ROCKPANEL pokryte są warstwą farby wodorozcień-
czalnej, która zachowuje swój wygląd, kolor i blask przez 
wiele lat. W tabeli poniżej przedstawiono parametry trwa-
łości kolorów płyt ROCKPANEL na podstawie testów na-
świetlania lampą ksenonową przez 3000 i 5000 godzin, 
zgodnie z normą EN 20105-A02.

Wartość
przy 3000 

godzin

Wartość
przy 5000 

godzin Jednostka
ROCKPANEL Colours 4 3-4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Colours
z ProtectPlus 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Woods 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Metallics 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Brilliant 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

ROCKPANEL Chameleon 4-5 4 lub lepiej Skala szarości

Malowanie
Płyty ROCKPANEL Colours pokryte są farbą emulsyjną, 
którą można w łatwy sposób w razie potrzeby ponownie 
pomalować (płyty bez warstwy ochronnej ProtectPlus). 
W przypadku konieczności naniesienia nowej farby 
zalecane jest skonsultowanie się bezpośrednio 
z dostawcą farby. Należy pamiętać, że malowanie płyt 
ROCKPANEL z powłoką ProtectPlus nie jest możliwe 
(dotyczy to produktów ROCKPANEL Colours z powłoką 
ProtectPlus, ROCKPANEL Woods, ROCKPANEL 
Metallics, ROCKPANEL Brilliant i  ROCKPANEL 
Chameleon).

Uwaga: W przypadku (ponownego) malowania płyt 
ROCKPANEL (Colours bez ProtectPlus i Ply) ich właś-
ciwości związane z powłoką mogą ulec zmianie. W ta-
kim przypadku należy rozważyć wszelkie aspekty doty-
czące koloru, struktury powierzchni oraz 
przepuszczalności pary wodnej płyt ROCKPANEL. 
W przypadku malowania płyt ROCKPANEL Colours za-
stosowanych w konstrukcji niewentylowanej należy 
uwzględnić i ocenić wraz z dostawcą farby właściwości 
nowej powłoki związane z przepuszczalnością wilgoci.
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1-501
1-504B 2-103

2-500

Detale

 Fasada 

108 - 111 Podkonstrukcja aluminiowa
 2-103: zalecenia podstawowe

 2-200B: mocowanie mechaniczne, łączenie pionowe 

 2-201B: mocowanie mechaniczne, narożnik zewnętrzny

 2-203B: mocowanie mechaniczne, narożnik wewnętrzny 

 2-300: mocowanie mechaniczne: poziome łączenie z ramą okienną

 2-301: mocowanie mechaniczne: poziome łączenie z ramą okienną z obróbką blacharską 

 2-350: mocowanie mechaniczne: pionowe łączenie z ramą okienną

 2-500: mocowanie mechaniczne: attyka dachu płaskiego

112 - 113 Podkonstrukcja drewniana
 1-200: mocowanie mechaniczne, łączenie pionowe

 1-201: mocowanie mechaniczne, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne

 1-203: mocowanie mechaniczne, łączenia pionowe, z dodatkowym paskiem płyty ROCKPANEL 

 1-208: mocowanie mechaniczne, narożnik zewnętrzny z profilem narożnym
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2-350

2-201B
1-201
1-208

2-300
2-301

1-400

1-450

2-350

2-203B

1-200
1-203

2-200B

1-450

 Obramowanie dachu 
 
114 Nowe budownictwo
 1-501: mocowanie mechaniczne: podkonstrukcja drewniana, pionowa krawędź dachu

114 Renowacja
 1-504B: mocowanie mechaniczne: podbitka drewniana, istniejąca płyta krawędziowa 

 Wykończenia
115 Bez wentylacji
 1-400:  mocowanie mechaniczne, podkonstrukcja drewniana, konstrukcja niewentylowana (pozioma)

 1-450:  mocowanie mechaniczne, podkonstrukcja drewniana, konstrukcja niewentylowana (pionowa)

Detale prezentowane w niniejszej publikacji dostarczają jedynie podstawowych wytycznych i powinny zostać zweryfikowane z rysunkami produ-
centa odpowiedniego komponentu podczas planowania rzeczywistego montażu. 107



Fasada 
Podkonstrukcja aluminiowa

Zalecenia podstawowe

Mocowanie mechaniczne, łączenie pionowe

DETAL 2-103

1

2

3

4

 1 Płyta ROCKPANEL 8 mm

 2 Szczelina wentylacyjna

 3 Nity zgodnie ze specyfikacją

 4 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max) 

Punkty 
ruchome

Punkty 
ruchome

Punkty stałe

DETAL 2-200B

Uwaga:
W przypadku podkonstrukcji aluminiowych nie można 
stosować płyt ROCKPANEL bez wentylacji.

Uwaga:
W przypadku elewacji otwartej z podkonstrukcją aluminiową 
firma ROCKPANEL zaleca zachowanie szczeliny wentylacyjnej 
od 40 mm do 100 mm.
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Mocowanie mechaniczne, narożnik zewnętrzny

Mocowanie mechaniczne, narożnik wewnętrzny

1

2

3

4

1

2

3

4

 1 Płyta ROCKPANEL 8 mm

 2 Szczelina wentylacyjna

 3 Nity zgodnie ze specyfikacją

 4 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 1 Płyta ROCKPANEL 8 mm

 2 Szczelina wentylacyjna

 3 Nity zgodnie ze specyfikacją

 4 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

DETAL 2-201B

DETAL 2-203B

Uwaga:
W przypadku podkonstrukcji aluminiowych nie można stosować 
płyt ROCKPANEL bez wentylacji.

Uwaga:
W przypadku elewacji otwartej z podkonstrukcją aluminiową firma ROCKPANEL 
zaleca zachowanie szczeliny wentylacyjnej od 40 mm do 100 mm.
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Mocowanie mechaniczne, poziome 
łączenie z ramą okienną

Mocowanie mechaniczne, poziome łączenie 
z ramą okienną z obróbką blacharską

1
2

3

4

1

2

3

4

 1 Płyta ROCKPANEL 8 mm

 2 Szczelina wentylacyjna

 3 Nity zgodnie ze specyfikacją

 4 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 1 Płyta ROCKPANEL 8 mm

 2 Szczelina wentylacyjna

 3 Nity zgodnie ze specyfikacją

 4 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

Uwaga:
W przypadku podkonstrukcji aluminiowych nie można 
stosować płyt ROCKPANEL bez wentylacji.

Uwaga:
W przypadku elewacji otwartej z podkonstrukcją aluminiową 
firma ROCKPANEL zaleca zachowanie szczeliny wentylacyjnej 
od 40 mm do 100 mm.

DETAL 2-300

DETAL 2-301

Fasada 
Podkonstrukcja aluminiowa
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Uwaga:
W przypadku podkonstrukcji aluminiowych nie można 
stosować płyt ROCKPANEL bez wentylacji.

Uwaga:
W przypadku elewacji otwartej z podkonstrukcją aluminiową 
firma ROCKPANEL zaleca zachowanie szczeliny wentylacyjnej 
od 40 mm do 100 mm.

Mocowanie mechaniczne: 
attyka dachu płaskiego

3

3

4

1

2

2

5

6

6

3

1 2 4

 1 Płyta ROCKPANEL 8 mm

 2 Szczelina wentylacyjna

 3 Profil wentylacyjny/otwór wentylacyjny

 4 Parapet

 5 Nity zgodnie ze specyfikacją

 6 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 1 Płyta ROCKPANEL 8 mm

 2 Szczelina wentylacyjna

 3 Nity zgodnie ze specyfikacją

 4 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

Mocowanie 
mechaniczne, 
pionowe łączenie 
z ramą okienną

DETAL 2-350

DETAL 2-500
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Mocowanie mechaniczne, łączenie pionowe

Mocowanie mechaniczne, narożniki zewnętrzne 
i wewnętrzne

5
5

31

4

  1 Płyta ROCKPANEL 6 mm lub 8 mm

 2 Wiatroizolacja

 3 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 4 Wkręt ROCKPANEL

 5 Taśma EPDM

  D – szczelina dylatacyjna

DETAL 1-201

Fasada 
Podkonstrukcja drewniana

5
3

1

4

2

 ar1 D

6
4

3

2

DETAL 1-200

 1 Płyta ROCKPANEL 6 mm lub 8 mm

 2 Wkręt ROCKPANEL

 3 Taśma EPDM

 4 Wiatroizolacja

 5 Listwy 28 mm x 70 mm

 6 Listwy 28 mm x 45 mm

  D – szczelina dylatacyjna

  ar1 ≥  15 mm – odległość mocowania  
   od krawędzi płyty
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Mocowanie mechaniczne, łączenia pionowe, 
z uszczelnieniem paskiem płyty ROCKPANEL

Mocowanie mechaniczne, narożnik zewnętrzny 
z profilem narożnym

5

3

1

4

2

 ar1 D

6

7
5

1
2

 1 Płyta ROCKPANEL 6 mm lub 8 mm

 2 Gwóźdź pierścieniowy    
  ROCKPANEL 40 mm 
  lub wkręt ROCKPANEL

 3 Wiatroizolacja

 4 Listwy 28 mm x 70 mm

 5 Pasek płyty ROCKPANEL (odległość 
  od krawędzi po obu stronach 15 mm)

 6 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 7 Listwy 28 mm x 45 mm

  D – szczelina dylatacyjna

  aR1 ≥ 15 mm odległość gwoździa 
  od krawędzi płyty

 1 Płyta ROCKPANEL 6 mm lub 8 mm

 2 Wkręt ROCKPANEL

 3 Listwy 28 mm x 70 mm

 4 Taśma EPDM

 5 Profil narożny ROCKPANEL typ D

Uwaga:
Uszczelnienie paskiem płyty ROCKPANEL zmniejsza 
głębokość wbicia lub wkręcenia. W związku z tym należy 
stosować gwoździe o długości 40 mm, zapewniające 
odpowiednią głębokość wbicia.

DETAL 1-203

DETAL 1-208

5

3

4

2

1
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Obramowanie dachu 
Nowe budownictwo

Mocowanie mechaniczne, podkonstruk-
cja drewniana, pionowa krawędź dachu

5

6

7

31

4

2

8

DETAL 1-501

 1 Płyta ROCKPANEL 6 mm lub 8 mm

 2 Taśma EPDM

 3 Podkonstrukcja drewniana

 4 Wiatroizolacja

 5 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 6 Wkręt ROCKPANEL

 7 Profil wentylacyjny

 8 Szczelina wentylacyjna 
  przy krawędzi dachu

Mocowanie mechaniczne, podkonstrukcja drewniana, 
pionowa krawędź dachu

Obramowanie dachu
Renowacja

4

3

1

2

6

7

5

DETAL 1-504B

Uwaga:
W miejscu mocowania płyty ROCKPANEL do ist-
niejącej podkonstrukcji należy zastosować ta-
śmę EPDM, zapewniającą szczelne połączenie.

 1 Płyta ROCKPANEL 6 mm lub 8 mm

 2 Taśma EPDM

 3 Istniejące pokrycie np. ze sklejki 
  (w dobrym stanie)

 4 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 5 Wkręt ROCKPANEL

 6 Szczelina wentylacyjna

 7 Profil krzesełkowy
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Mocowanie mechaniczne, podkonstrukcja drewniana,
konstrukcja niewentylowana (pozioma)

Mocowanie mechaniczne, podkonstrukcja drewniana,
konstrukcja niewentylowana (pionowa)

Warunki wstępne dla zastosowań 
bez wentylacji na stronie 93.

Warunki wstępne dla zastosowań 
bez wentylacji na stronie 93.

DETAL 1-400

DETAL 1-450

Wykończenia
Konstrukcje niewentylowane

1

2

3

7

4

5

6

1 2

37 4

5

6

 1 Płyta ROCKPANEL Colours 
  (bez powłoki ProtectPlus) 6 mm lub 8 mm

 2 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 3 Warstwa nieprzywierająca, np. folia PE

 4 Listwy drewniane 

 5 Wkręt ROCKPANEL

 6 Paroizolacja, sd > 10 m

 7 Masa uszczelniająca odporna 
  na wpływ warunków atmosferycznych

 1 Płyta ROCKPANEL Colours 
  (bez powłoki ProtectPlus) 6 mm lub 8 mm

 2 Izolacja (np. ROCKWOOL Venti Max)

 3 Warstwa nieprzywierająca, np. folia PE

 4 Listwy drewniane

 5 Wkręt ROCKPANEL

 6 Paroizolacja, sd > 10 m

 7 Masa uszczelniająca odporna na wpływ   
  warunków atmosferycznych
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Grupa ROCKWOOL: 
CREATE AND PROTECT
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Najlepsze powłoki budynków to takie, które zapewniają bez-
pieczne dla zdrowia warunki wewnętrzne, chroniąc jedno-
cześnie budynek i przebywające w nim osoby przed 
negatywnym oddziaływaniem otoczenia. Oprócz tego zapo-
biegają one przedostawaniu się do środowiska szkodliwych 
substancji oraz innym formom niebezpiecznego oddziaływa-
nia, charakterystycznym dla budynków.

Grupa ROCKWOOL pomaga tworzyć najlepsze powłoki budyn-
ków, które gwarantują bezpieczeństwo na wiele lat. Rozwiązania 
izolacyjne ROCKWOOL, sufity akustyczne ROCKFON oraz okła-
dziny elewacyjne ROCKPANEL pozwalają na uzyskanie powłoki, 
która chroni budynki przed wpływem 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 aktywności. Chronią prze-
bywające wewnątrz osoby przed wpływem żywiołów. Zużywają 
energię. Tworzą wewnętrzny klimat. Wreszcie wchodzą w in-
terakcję ze środowiskiem i otoczeniem.

Funkcjonowanie budynku w znacznej mierze zależy od rodzaju 
jego powłoki lub zewnętrznej, separującej go „osłony”, która 
określa sposób, w jaki powietrze, woda i światło dostają się do 
wnętrza i wydostają na zewnątrz.
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Grupa ROCKWOOL
Grupa ROCKWOOL jest ogólnoświatowym dostawcą 
rozwiązań dających możliwość kreowania budyn-
ków, zapewniających komfortowe warunki życia 
i  pracy, a jednocześnie dostarczających pozytyw-
nych wrażeń estetycznych i współgrających ze swo-
im otoczeniem. Firma rozwinęła ofertę produktów 
i rozwiązań opartych na wełnie skalnej, tworząc sy-
stemy, które chronią budynek przed wpływem ota-
czającego środowiska, a środowisko przed wpły-
wem budynków.
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Grupa ROCKWOOL
opracowuje i dostarcza produkty do izolacji termicznej, 
akustycznej i ogniowej wykonane ze skały wulkanicz-
nej – bazaltu – stosowane praktycznie we wszystkich 
typach budynków. Produkty ROCKWOOL to energo-
oszczędne i ogniotrwałe rozwiązania, które zapewniają 
optymalną izolację akustyczną i kontrolę mikroklimatu 
w  każdych warunkach. Rozwiązania izolacyjne 
ROCKWOOL pozwalają uzyskać budynki o trwałej, og-
nioodpornej i ekonomicznej obudowie.
www.rockwool.pl

Marka ROCKFON
to wiodący europejski dostawca rozwiązań akustycz-
nych sufitów i ścian z wełny skalnej. Oferuje szero-
ką gamę produktów, które spełniają surowe wymogi 
zarówno w zakresie akustyki, bezpieczeństwa poża-
rowego i trwałości, jak również higieny oraz estetyki. 
Rozwiązania ROCKFON poprawiają komfort akustycz-
ny pomieszczeń i wpływają na optymalny mikroklimat 
wnętrz oraz dobre samopoczucie użytkowników. Sto-
sowane są we wszystkich rodzajach budynków, zarów-
no nowych, jak i modernizowanych, w tym obiektach 
biurowych, handlowych, sportowych, edukacyjnych, 
służby zdrowia i przemysłowych. 
www.rockfon.pl

Grupa ROCKWOOL oferuje szeroką gamę rozwiązań dla wszystkich 
typów i elementów budynków. Rozwiązania elewacyjne ROCKPANEL, 
a także izolacje akustyczne i termiczne ROCKWOOL oraz ROCKFON 
zapewniają wyjątkowe połączenie swobody projektowania, trwało-
ści, odporności ogniowej i efektywności kosztowej.
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Strona ROCKPANEL to łatwo dostępne i wygodne źródło informacji dla 
tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o naszych produktach. Łatwość 
poruszania się po stronie zapewnia dostęp do wszelkich danych i odpowiedź na 
każde pytanie.

www.rockpanel.pl 

Specyfikacje
Specyfikacje techniczne poszczególnych produktów 
ROCKPANEL dostępne są na stronie www.rockpanel.pl.

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

Próbki
Za pomocą formularza znajdującego się na stronie 
 www.rockpanel.pl/Kontakt można w prosty sposób zamó-
wić próbki płyt ROCKPANEL.

Obiekty referencyjne
 Zarejestruj się, aby rocznie otrzymywać 3 wiadomości 

e-mail dotyczące międzynarodowych projektów refe-
rencyjnych ROCKPANEL.

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

 Karty referencyjne, zawierające inspirujące studia 
przypadków, 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 ze 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
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1 Numery elementów, które otrzymały ocenę A+ w zielonym przewodniku (Green 
Guide to Specification): 1006260002/1006270005/1006280007/1006210008/10062
60010/1006270013/1006280015/1006210016; Numery elementów, które otrzyma-
ły ocenę A w zielonym przewodniku (Green Guide to Specification): 1006230001/1
006260003/1006240004/1006250006/ 1006230009/1006260011/1006240012/1006
250014.

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 (Envi-
ronmental Product Declaration – EPD). Płyty ROCKPANEL 
zostały uznane za jedne z najlepszych w swojej kategorii 
produktów, uzyskując oceny A+ i A w zależności od stoso-
wanej podkonstrukcji.

Karty referencyjne 
ROCKPANEL
Karty referencyjne przedstawiają inspirujące studia 
przypadku – projekty wyjątkowych fasad zrealizowanych 
z zastosowaniem produktów ROCKPANEL. Stwórz 
własną kolekcję kart referencyjnych i daj się zainspirować!
Karty referencyjne ROCKPANEL można zamówić w zakład-
ce „Obiekty referencyjne” na stronie www.rockpanel.pl.

Niniejszą broszurę opracowano i przygotowano z najwyższą możliwą starannością. Wydawca nie może jednak zagwarantować 
kompletności i prawidłowości zamieszczonych w niej informacji 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 przybliżone i mają 
wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są chronione prawem autorskim. Powielanie, 
modyfikowanie lub publikowanie niniejszej broszury, 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. Com-
munity 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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www.rockpanel.pl/aplus

ROCKPANEL products

BRE Certified

RGPL2015/05 / PL / M
aj 2015 / W

ersja 2.0

Stań się częścią historii
www.rockpanel.pl
Tu znajdziesz wszystkie aktualne informacje o produktach, 
sposobie montażu oraz 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.


