


+  F9687 Cinder Grey

Som en fantastisk 
beklædning, der fungerer 
hele året rundt





+  F9647 Tan

VIVIX+® fra Formica Group er en serie af arkitektoniske paneler som 
vil skabe smukke, langtidsholdbare og vedligeholdelsesfrie facader
De nye VIVIX + -paneler, der er fremstillet i Norden, er blevet udviklet for at forbedre ydeevnen og 
vejrbestandigheden, så bygninger ser bedre ud i længere tid.



+  F9647 Tan +  F9689 Exterior Yellow



Forbedret overfladeteknologi - 
bygninger vil se bedre ud i længere tid

Høj UV- og vejrbestandighed der 
fungerer året rundt





Ser naturligt godt ud 
De lukkede overflader på de nye VIVIX+® paneler, giver mange fremragende præstationsfordele:

• UV beskyttelse for lang farvestabilitet.

• Fantastisk vejrbestandighed, som holder hele året rundt. 

• Holdbarhed - høj ridse-, og slagfasthed. 

• Panelerne rådner ikke og kan ikke revne

• VIVIX+ overfladeteknologien beskytter panelerne, så de er nemme at rengøre og gør at grafitti og resterende 
snavs kan fjernes.  

• Lav vedligeholdelse - intet behov for at tilføje yderligere belægning eller behandlinger , kantforsegling eller maling.  



+  F9656 Industrial Grey

+  F9628 Natural White

+  F9653 Eucalyptus Green



+  F9686 Burnt Grey

En moderne beklædningsløsning, til nye bygninger samt 
renoveringsprojekter 
VIVIX+® paneler er en god brugbar beklædningsløsning til både bolig- og kommercielle projekter.

• Omkostningseffektive metoder til at fornye gamle bygninger, ved at give dem et fornyet udseende og 
mere tiltrækningskraft. 

• Et moderne materiale, til nye bygninger - enten til  hele facaden eller til at skabe designfunktioner, sammen 
med supplerende materialer som mursten, puds og glas.



+  F9650 Earthen





Holdbarhed – høj ridse-,   
plet- og slagfasthed

Lav vedligeholdelse, 
relativt let, nem at installere 



+  F9656 Industrial Grey



+  F9655 River Grey

+  F9652 Smoked Grey

Bygningsbeskyttelse
VIVIX+® paneler virker som et beskyttende værn imod elementerne og som en del af et 
ventileret facadesystem, kan bidrage til forbedret bygningspræstation.

• Et hulrum mellem bygningen og VIVIX + -paneler, muliggør en konstant strøm af luft gennem 
det ventilerede facadesystem.

• Fugt uddrænes eller fordampes ved at cirkulerende luft holder bygningen tør.

• VIVIX+ paneler kan hjælpe med at beskytte bygningen imod direkte varme og kulde. 

• Yderligere isolering kan bygges ind i systemet for at forbedre en bygnings termiske effektivitet. 

• VIVIX+ paneler kommer med en 10-års garanti. Ved korrekt installering og vedligeholdelse, vil 
de blive ved med at se godt ud i årtier. 
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Udseende
Inspireret af det nordiske miljø, er den nye VIVIX + ® serie af 
overvejende naturlige farver, blevet valgt for at holde sig tæt på 
naturen og for at supplere den etablerede arkitektur.

I alt 19 farver der strækker sig fra 15 neutrale farver som strækker sig fra 
hvid til sort og indeholder kølige grå- og jordfarvede toner, som er sat 
sammen med 4 “sjove” farver,  når der er brug for noget mere vovet. 



F9691
Exterior Red

F9690
Exterior Green

F9689
Exterior Yellow

F9692
Exterior Blue

F9647
Tan

F9650
Earthen

F9649
Fired Clay

F9655
River Grey

F9688
Carbon Black

F9687
Cinder Grey

F9656
Industrial Grey

F9628
Natural White

F9652
Smoked Grey

F9646
Cement Grey

F9629
Cool White

F9654
Warm Grey

F9686
Burnt Grey

F9651
Terrain

F9653
Eucalyptus Green

Dekorer 



Størrelse og tilgængelighed
3050x1290mm 2440x1290mm

Kvalitet:
EDF
(Brun kerne)

Kvalitet:
EDF
(Brun kerne)

Kvalitet:
EDF
(Brun kerne)

Kvalitet:
EDF
(Brun kerne)

Kode 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 - Udvendig kvalitet, generel anvendelse, flammehæmmende kvalitet.

Fremstillet efter europæisk standard Standard EN 438:2016 del 6.

Farvesystemnotationer:    
NCS® og RAL Klassiske notationer refererer til det bedste match som er tilgængelig i det bestemte system. De er måske ikke nøjagtige og er kun vejledende.  
Når der kræves nøjagtige farveoplysninger eller til matchning på tværs af materiale (HPL til andre materialer), så få en aktuel laminatprøve i den specificerede 
finish og se om farven kan accepteres.

Ansvarsfraskrivelse
Generelt
Oplysningerne fra Formica Group (“Formica”) i dette dokument er udelukkende 
vejledende. Formica er ikke i stand til at garantere nøjagtigheden og fuldstændigheden 
af   disse oplysninger. Ingen rettigheder kan udledes af de leverede oplysninger; brugen 
af   oplysningerne sker på den anden parts risiko og ansvar.

Farver, der bruges i Formicas kommunikation (inklusive men ikke begrænset til 
trykmateriale) og i prøver på Formica, kan afvige fra farverne på de Formica-produkter, 
der skal leveres. Formicas produkter og prøver produceres inden for de specificerede 
farvetolerancer, og farverne (på produktionsbatcher) kan variere, selvom den samme 
farve bruges. Betragtningsvinklen påvirker også farveopfattelsen. De specificerede 
farvestabiliteter og farvespecifikationer vedrører kun den dekorative overflade af 
Formica-produkterne, ikke kernematerialet og prøverne af Formica-produkterne. 
Farvesystemnotationer repræsenterer det tætteste match, der er tilgængeligt i det 
pågældende system. De er måske ikke nøjagtige og er kun vejledende. Når der kræves 
nøjagtige farveoplysninger, skal du altid rekvirereen aktuel laminatprøve i den angivne 
finish.

Kunder og tredjeparter skal have en professionel rådgiver, der informerer dem om 
(egnetheden af) Formica-produkterne til alle ønskede applikationer og om gældende 
love og regler. Formica er ikke ansvarlig (hverken kontraktlig eller ikke kontraktlig) for 
skader, der opstår eller er relateret til brugen af   dette dokument, undtagen hvis og i det 
omfang sådanne skader er et resultat af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed 
fra Formica og / eller dets ledelse.

Generelle betingelser
Alle mundtlige og skriftlige erklæringer, tilbud, udbud, salg, forsyninger, leverancer 
og / eller aftaler og alle relaterede aktiviteter fra Formica er underlagt Formicas 
generelle salgsbetingelser, der gælder på salgstidspunktet og indeholdt i enhver 
ordrebekræftelse og er tilgængelige efter anmodning.

Alle generelle vilkår og betingelser bortset fra ovennævnte betingelser afvises og 
gælder ikke, uanset om sådanne vilkår og betingelser henvises til på anmodninger om 
tilbud, bekræftelser på tilbud, papirvarer og / eller andre dokumenter fra den anden part, 
også selvom Formica ikke gørudtrykkeligt indsigelse mod sådanne vilkår og betingelser.

Intellektuel ejendom
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder vedrørende indholdet af 
dette dokument (inklusive logoer, tekst og fotografier) ejes af Formica Group og / eller 
dets licensgivere.

Enhver brug af indholdet af dette dokument, herunder distribution, reproduktion, 
videregivelse, opbevaring i en automatiseret datafil eller afsendelse af en sådan fil uden 
Formicas forudgående skriftlige samtykke er udtrykkeligt forbudt.

Formica, Formica Anvil Device og VIVIX + er registrerede varemærker tilhørende The 
Diller Corporation.
© 2021 The Diller Corporation



Beklædning som er gjort praktisk for dig
Ikke kun produceres VIVIX + ® -paneler i Norden, vores partnernetværk giver fuld distribution over hele regionen.

Panelstørrelser er designet til nem håndtering og installation, samtidig med at de giver optimeret moduldesign og 
effektivitet i behandlingen. 

• VIVIX + højtrykslaminatpaneler er lavet af lag af træbaserede (naturlige) fibre og imprægneret med termohærdende harpikser.

• Minimal støv og skæresmuld  opstår under skæring og installation.

• Paneler kan bearbejdes på stedet ved hjælp af konventionelle træværktøjer.

• Koordineret opskæringstjeneste tilgængelig via partnernetværk.

• VIVIX+ paneler er relative lette.



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

nordicfacadesolutions.com

DK  05/21


