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Waarom de vulkaan ons beeldmerk is? Omdat het 
de oorsprong symboliseert van het natuurlĳ ke 
materiaal steen waaruit we onze steenwol 
oplossingen produceren. Vulkanisch gesteente is als 
onuitputtelĳ ke grondstof in de natuur voorhanden. 

Het stelt ons in staat om kwalitatief hoogwaardige, duurzame 
producten te ontwikkelen met een lange levensduur, die 
passen bĳ  het moderne leven. Onze oplossingen dragen bĳ  
aan de aanpak van mondiale uitdagingen, waaronder het 
reduceren van de CO2-uitstoot.

De natuurlĳ ke kracht 
van steen benutten

Thermisch comfort

Brandveiligheid

Geluidsisolatie

Circulariteit

Lange levensduur

Waterafstotendheid

Ontwerpvrĳ heid

De kracht van steenwol

rockwool.nl/krachtvansteenwol



Een nieuwe manier van leven 
met Rockzero® Bouwsystemen

Rockzero Bouwsystemen vormen een 
revolutionaire en innovatieve manier van 
bouwen. Het zĳ n slanke en tegelĳ kertĳ d 
dragende bouwsystemen waarvan de 
wanden volledig uit ROCKWOOL steenwol 
bestaan. Met Rockzero Bouwsystemen 
bieden we volledig duurzame isolatie 
in combinatie met een buitengewone 
constructieve draagkracht. Het resultaat: 
een hoge bouwkwaliteit en een ultiem 
comfort. Door zĳ n fl exibele karakter is 
Rockzero geschikt voor zowel nieuwbouw 
als renovatieprojecten, in uiteenlopende 
toepassingen. 

rockwool.nl/rockzero

 Uitstekende thermische prestaties
 Luchtdicht en dampopen
 Uitstekende akoestische prestaties
 Buitengewoon brandveilig
 Aangenaam woonklimaat
 Ontwerpvrĳ heid
 Korte bouwtĳ d
 Circulair systeem
 Verantwoorde investering

Ontdek hoe Rockzero Bouwsystemen 
het verschil maken:



Denk breder. 
Denk ROCKWOOL spouwmuurisolatie.

Rockpanel Stones 
collectie uitgebreid!

De huidige RC-eis van 4,5 voor gevels haal je in de praktĳ k 
gemakkelĳ k met spouwmuurisolatie van ROCKWOOL. Door de 
unieke eigenschappen van ons isolatiemateriaal realiseren wĳ  de 
beoogde thermische prestaties ook in de praktĳ k. 
Factoren als een juiste verwerking, vormvastheid en gevoelig-
heid voor delaminatie kunnen de daadwerkelĳ ke RC-waarde 

Met onze Rockpanel Stones-lĳ n zĳ n de mogelĳ kheden vrĳ wel 
oneindig. Buigen, vormen, graveren, perforeren: het kan allemaal! 
Dankzĳ  hun lage gewicht – de 8 mm dikke panelen wegen slechts 
8,4 kg/m² - zĳ n Rockpanel Stones gevelpanelen heel makkelĳ k te 
verwerken. Hierdoor zĳ n ze uitermate geschikt voor toepassing in 
hoogbouw. De panelen zĳ n naast licht ook duurzaam, brandveilig 
en gemakkelĳ k schoon te maken.

Met de nieuwe designs 
Mineral Limestone en 
Mineral Earth zĳ n er nu 
13 standaardkleuren 
beschikbaar. Daarnaast 
is ook een ontwerp op 
maat mogelĳ k. 

Nieuw: Rockpanel Premium A2 (FS-Xtra) 
- 11 mm gevelplaat
De introductie van ons nieuwe Rockpanel Premium A2 gevelplaat 
maakt Mechanical Secret Fix mogelĳ k: een onzichtbare 
bevestigingsmethode die aan de hoogste veiligheidseisen voldoet. 
Het Premium paneel met dikte 11 mm biedt daarnaast ook een 
optimale brandveiligheid (Euro-brandklasse A2-s1, d0) en maakt 
een spanwĳ dte tot 750 mm mogelĳ k. 

rockwool.nl/denkbreder

rockpanel.nl 

 Uitstekende thermische prestaties
 Makkelĳ k en snel te verwerken
 Zeer duurzaam
 Buitengewoon brandveilig
 Uitstekende akoestische prestaties
 Spouwgarantie

Alle voordelen van RockFit 
spouwmuurisolatie op een rĳ tje:

beïnvloeden. Die kan in de praktĳ k al snel lager uitvallen door 
een kier of valse spouw. Daarom adviseren wĳ  om breder te 
denken. Kĳ k niet alleen naar de theoretische prestaties van 
spouwmuurisolatie, maar ook naar hoe het materiaal zich in 
de praktĳ k ‘gedraagt’.



Technical Solutions 
Center

Nieuwe 
website

Bĳ  ROCKWOOL begrĳ pen we dat bouwprojecten enerzĳ ds en 
de wet- en regelgeving anderzĳ ds steeds complexer worden. 
Daarom willen we graag toegevoegde waarde bieden met advies 
en ondersteuning vanuit onze expertise. Ons Technical Solutions 
Center denkt graag in een vroeg stadium met je mee, om zo de 
optimale isolatie-oplossing te vinden voor jouw project. 

Heb je onze nieuwe website al gezien? 
Door middel van de prominente zoekfunctie vind 
je snel en makkelĳ k wat je zoekt. Via het menu 
rechtsboven navigeer je eenvoudig door de 
website. Neem eens een kĳ kje!

 Thermische berekeningen
 Bouwfysische berekeningen
 Bouwregelgeving
 Producttoepassingen
 Verwerking
 Detailleringen
 Actuele thema’s zoals brandveiligheid, circulariteit en akoestiek

Het Technical Solutions Center biedt advies 
met betrekking tot:

rockwool.nl/technischadvies

rockwool.nl 

rockwool.nl/nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blĳ f 
op de hoogte van nieuws en updates!



ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands 
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T +31 (0) 475 35 35 35
E  info@rockwool.nl
rockwool.nl

Productwĳ zigingen zĳ n voorbehouden zonder voorafgaande 
berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelĳ kheid 
aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten 
en onvolledigheden.
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