Rockpanel en Bostik Rockpanel Tack-S,
de ‘gegarandeerde’ twee-éénheid
PROJECT:UITBREIDING RIJNLANDS REVALIDATIE CENTRUM (RRC), LEIDEN
Sinds de gevels van het vernieuwde en uitgebreide Rijnlands
Revalidatie Centrum in Leiden zijn afgewerkt met Rockpanel kan géén
mens er meer om heen. Het ontwerp van Goudstikker de Vries uit
Almere en de schoonheid van Rockpanel, verlijmd met Bostik
Rockpanel Tack-S, is van een dermate grote schoonheid, dat de
gevel aan de aandacht van géén enkele voorbijganger ontsnapt.
Het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden is met ruim 450
medewerkers en vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn,
een belangrijke schakel binnen de revalidatie in deze regio. Na
de verbouwing en uitbreiding kiest het RRC er voor om, in
plaats van 4-bedskamers, volledig over te gaan op
2-bedskamers. De hart- en longrevalidatie worden voorzien
van modernere, ruimere en goed geklimatiseerde
trainingszalen en er komen meer behandel- en oefenruimten
en een huiskamer waar patiënten, die langer in het RRC
verblijven, rustig kunnen zitten.

PRACHTIG GEVELONTWERP
Goudstikker de Vries zorgde voor een prachtig opvallend
gevelontwerp uitgevoerd in Rockpanel. In het ontwerp werden
4 kleuren, 3 breedtes en stroken met een lengte van 3,05 meter
verwerkt. Vooral het toepassen van de 4 kleuren in wildverband,
geven een krachtig over de 4 gevels doorgezet beeld. Een
bijzonder detail is de uitstulping in de linker zijgevel, waardoor
deze extra aan uitstraling wint. De realisatie van de gevel werd
verzorgd door montagebedrijf Gevel Totaalconcept uit het
Zuid-Hollandse Valkenburg. Hoofdaannemer Niersman werkte
eerder samen met het bedrijf van eigenaar Sander Plug.

PROJECTPARTNERS

TOEGEPASTE MATERIALEN:

Aannemer

Niersman, Voorschoten

Bostik Rockpanel Tack-S

Hoofdaannemer

Goudstikker de Vries, Almere

Bostik Primer MSP / Bostik Liquid 1

Constructief
ontwerp:

4 Building, Rijnsaterwoude

Easy Prep Wipes

Technisch advies

Ingenieursbureau Linssen, Amsterdam

FoamTape

De keuze voor Rockpanel was in het bestek opgenomen,
vanwege zijn onderhoudsarme duurzaamheid en zijn fraaiheid
in uitstraling. Rockpanel panelen zijn vervaardigd uit
hoogwaardige, onder hoge druk samengeperste steenvezels.
De panelen zijn aan één zijde voorzien van een decoratieve,
dampopen topcoating.

BOSTIK ROCKPANEL TACK-S
De Rockpanel gevels zijn verlijmd met Bostik Rockpanel
Tack-S. Het product werd in samenwerking met Rockpanel
ontwikkeld, speciaal voor het verlijmen van Rockpanel
panelen voor gevelbekledingen, boeiboorden, dakranden, plafonds en luifels. Evenals voor het verlijmen van
Rockpanelplaten in interieurbouwprojecten. Het gebruik
van Bostik Rockpanel Tack-S geeft de gebruiker de garantie
dat Rockpanel op de enige juiste manier is verwerkt.
Daaraan gekoppeld is het Rockpanel garantiecertificaat.
Bostik Rockpanel Tack-S is een onder invloed van vocht
uithardende oplosmiddel- en isocyanaatvrije elastische
lijm. En beschikt over uitstekende mechanische sterkte en
is een duurzaam
hoog-elastisch
product
met
optimale spanningsverdeling. Het is vocht- en weersbestendig en gemakkelijk verspuitbaar. Het product
voldoet volledig aan het Bouwbesluit en aan de Europese
ETA-richtlijnen. Alleen bij gebruik van dit product is de
opdrachtgever verzekerd van een garantie op zijn Rockpanel
gevel.
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