


+  F9687 Cinder Grey

Fasadskivor för
alla årstider





+  F9647 Tan

VIVIX+® från Formica Group är en serie högpresterande 
fasadskivor  för vackra och hållbara fasader med lågt underhåll
Nya VIVIX+ fasadskivor är tillverkade i Norden, och har uppgraderats med förbättrad prestanda och 
väderbeständighet, så att byggnaderna ser bättre ut ännu längre.



+  F9647 Tan +  F9689 Exterior Yellow



Förbättrad yta;
byggnader ser bättre ut längre

Mycket UV- och väderbeständig, 
fungerar året om





Naturligt vacker 
Den slutna ytan på nya VIVIX+® fasadskivor ger ett antal fantastiska prestandafördelar:

• Förbättrat UV-skydd för färgstabilitet.

• Mycket väderbeständiga skivor som fungerar året om.

• Hållbara, slagtåliga och mycket reptåliga.

• Skivorna angrips inte av röta och är väldigt motståndskraftiga mot sprickor.

• VIVIX+ ytbehandlingsteknik skyddar skivan, gör den lätt att rengöra och tillåter att graffiti 
eller smuts tas bort.

• Lågt underhåll - inget behov av ytterligare behandling, kantförsegling eller målning.



+  F9656 Industrial Grey

+  F9628 Natural White

+  F9653 Eucalyptus Green



+  F9686 Burnt Grey

En modern beklädnadslösning för nya byggnader och 
renoveringsprojekt
VIVIX+® fasadskivor är en väldigt funktionell beklädnadslösning för alltifrån offentliga och kommersiella 
byggnader till bostäder, skolor och kommunala fastigheter.

• Kostnadseffektiv metod för ombeklädning av äldre byggnader, som ger dem ett nytt och mer   
tilltalande utseende.

• Ett modernt material, för nya byggnader - antingen för att klä hela fasaden eller för att skapa designelement 
tillsammans med kompletterande material som tegel, puts och glas.



+  F9650 Earthen





Hållbar, slagtålig    
och mycket reptålig

Lågt underhåll, relativt låg vikt 
och enkel att montera



+  F9656 Industrial Grey



+  F9655 River Grey

+  F9652 Smoked Grey

Byggnadsskydd
VIVIX+® fasadskivor fungerar som en skyddande barriär mot elementen och kan som en del 
av ett ventilerat fasadsystem bidra till förbättrad byggnadsprestanda.

• Ett hålrum mellan byggnadens vägg och VIVIX+ skivorna möjliggör ett konstant luftflöde 
genom det ventilerade fasadsystemet.

• Fukt dräneras eller avdunstas genom luftcirkulation, och håller byggnaden torr.

• VIVIX+ fasadskivor kan bidra till byggnadens skydd mot direkt värme och kyla.

• Ytterligare isolering kan byggas in i systemet för att förbättra byggnadens termiska effektivitet.

• VIVIX+ fasadskivor har 10 års garanti. Med korrekt installation och underhåll, kommer de att 
fortsätta se bra ut i årtionden.
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Att bygga med färg
Det nya VIVIX+®-sortimentet är inspirerat av den nordiska miljön 
och övervägande jordnära kulörer har därför valts för att hålla sig 
nära naturen och komplettera etablerad arkitektur.

15 neutrala färger som sträcker sig från vitt till svart och innehåller 
svala gråtoner och jordtoner samarbetar med 4 ‘roliga’ färger, när 
något djärvare behövs.
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Storlek och tillgänglighet
3050x1290mm 2440x1290mm

Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)

Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)

Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)

Kvalitet:
EDF
(Brun kärna)

Kod Dekor NCS® RAL® 6mm 8mm 6mm 8mm

F9628 Natural White S 0603-G80Y 9010 MAT MAT MAT MAT

F9629 Cool White S 0502-G50Y 9016 MAT MAT MAT MAT

F9646 Cement Grey S 1002-Y 9018 MAT MAT MAT MAT

F9647 Tan S 1005-Y20R 1013 MAT MAT MAT MAT

F9649 Fired Clay S 1010-Y40R 1015 MAT MAT MAT MAT

F9650 Earthen S 3040-Y70R 3012 MAT MAT MAT MAT

F9651 Terrain S 6005-Y50R 7006 MAT MAT MAT MAT

F9652 Smoked Grey S 2002-G50Y 7035 MAT MAT MAT MAT

F9653 Eucalyptus Green S 4010-G30Y 7033 MAT MAT MAT MAT

F9654 Warm Grey S 4502-Y 7030 MAT MAT MAT MAT

F9655 River Grey S 5500-N 7037 MAT MAT MAT MAT

F9656 Industrial Grey S 7005-B20G 7011 MAT MAT MAT MAT

F9686 Burnt Grey S 7502-Y 7022 MAT MAT MAT MAT

F9687 Cinder Grey S 8502-B 7016 MAT MAT MAT MAT

F9688 Carbon Black S 9000-N 9005 MAT MAT MAT MAT

F9689 Exterior Yellow S 1070-Y10R 1004 MAT MAT MAT MAT

F9690 Exterior Green S 3050-G20Y 6017 MAT MAT MAT MAT

F9691 Exterior Red S 1080-Y90R 3020 MAT MAT MAT MAT

F9692 Exterior Blue S 4040-R90B 5007 MAT MAT MAT MAT

EDF - Exteriör kvalitet, hård användning, brandhämmande kvalitet.

Tillverkad enligt europeisk standard EN 438:2016 del 6.

Noteringar om färgsystem:    
NCS®- och RAL Classic-noteringar representerar närmaste matchning som finns i det specifika systemet. De är eller  kanske inte är exakta och tillhandahålls 
endast som vägledning. När exakt färginformation krävs, eller för matchning mellan flera material (HPL med andra material), vänligen hänvisa alltid till ett 
verkligt laminatprov i den angivna ytan..

Ansvarsfriskrivning
Allmänt
Informationen från Formica Group (“Formica”) i detta dokument är endast vägledande. 
Formica kan inte garantera riktigheten och fullständigheten av denna information. Inga 
rättigheter kan härledas från den information som ges; användningen av informationen 
sker på den andra partens risk och ansvar.

Färger som används i Formicas kommunikation (inklusive men inte begränsat till 
trycksaker) och i varuprover från Formica kan skilja sig från färgerna på de Formica-
produkter som ska levereras. Formicas produkter och varuprover produceras inom de 
angivna färgtoleranserna och färgerna (på produktionssatser) kan skilja sig, även om 
samma färg används. Betraktningsvinkeln påverkar också färguppfattningen. Den 
angivna färgstabiliteten och färgspecifikationerna gäller endast den dekorativa ytan 
på Formica-produkterna, inte kärnmaterialet och proverna på Formica-produkterna. 
Färgsystemsnoteringar representerar närmaste matchning som finns i det specifika 
systemet. De är eller kanske inte är exakta och tillhandahålls endast som vägledning. 
När exakt färginformation krävs, vänligen hänvisa alltid till ett verkligt laminatprov i den 
angivna ytbehandlingen.

Kunder och tredje part måste ha en professionell rådgivare som informerar dem 
om (lämpligheten för) Formica-produkterna för alla önskade applikationer och om 
tillämpliga lagar och förordningar. Formica är inte ansvarigt (varken avtalsenligt eller 
icke avtalsenligt) för skador som uppstår eller är relaterade till användningen av detta 
dokument, förutom om och i den utsträckning som sådan skada är ett resultat av 
uppsåtlig försummelse eller grov vårdslöshet från Formica och/eller dess ledning.

Allmänna villkor
Alla muntliga och skriftliga uttalanden, erbjudanden, offerter, försäljning, material, 
leveranser och/eller avtal och alla relaterade aktiviteter i Formica regleras av Formicas 
allmänna försäljningsvillkor som gäller vid försäljningstillfället och ingår i varje 
beställningsbekräftelse och finns på begäran.

Alla allmänna villkor förutom ovan nämnda villkor avvisas och gäller inte, oavsett om 
sådana villkor hänvisas till vid begäran om erbjudanden, bekräftelse av erbjudanden, 
brevpapper och/eller andra handlingar från den andra parten, även om Formica inte 
uttryckligen motsätter sig sådana villkor.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter avseende innehållet i detta dokument 
(inklusive logotyper, text och fotografier) ägs av Formica Group och/eller dess 
licensgivare.

All användning av innehållet i detta dokument, inklusive distribution, reproduktion, 
avslöjande, lagring i en automatiserad datafil eller avsändning av en sådan fil utan 
Formicas skriftliga förhandsgodkännande är uttryckligen förbjudet.

Formica, Formicas logotyp och VIVIX+ är registrerade varumärken som tillhör  
The Diller Corporation.
© 2021 The Diller Corporation



Smidig och tillgänglig fasadbeklädnad
VIVIX+® fasadskivor tillverkas i Norden och vårt partnernätverk Nordic Facade Solutions ger full distribution över hela regionen.

Skivstorlekarna är utformade för enkel hantering och montering på byggarbetsplatsen. 

• VIVIX+  fasadskivor har relativt låg vikt vilket gör dem smidiga att hantera.

• VIVIX+ högtryckslaminatskivor är tillverkade med lager av träbaserade (naturliga) fibrer och impregnerade med  
värmehärdande hartser.

• Minimalt med damm under kapning och montering.

• Skivorna kan även modifieras på plats med träbearbetningsverktyg.

• Koordinerad kapningstjänst tillgänglig via partnernätverk.



Nordic Facade Solutions Oy
Tehtaantie 12, 35990 Kolho, Finland

Danmark
Tel: +45 89872925

Finland
Tel: +358 942454660 

Norge
Tel: +47 80013016

Sverige
Tel: +46 844680611
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