
Julkisivulevyt



+  F9687 Cinder Grey

Yksinkertaisesti 
erinomainen julkisivulevy 
säälle kuin säälle





+  F9647 Tan

Formica Groupin VIVIX+® julkisivulevymalliston avulla voit 
toteuttaa näyttäviä, kestäviä ja huoltovapaita julkisivuja
Suomessa valmistettu VIVIX+ on entistä sään kestävämpi ja saa rakennuksen näyttämään 
hyvältä pidempään.



+  F9647 Tan +  F9689 Exterior Yellow



Parannettu pintakäsittelyteknologia - saa 
rakennuksen näyttämään paremmalta pidempään

Erinomainen UV-suoja ja säänkesto - optimaalinen 
suorituskyky ja suoja rakennuksellesi ympäri vuoden





Näyttää hyvältä, tottakai 
Uusien VIVIX+® -julkisivulevyjen pinta on täysin tiivis ja sillä on useita erinomaisia käyttöominaisuuksia:

• UV-suoja ehkäisee värien haalistumisen.

• Erinomainen säänkesto suojaa rakennusta ympäri vuoden. 

• Kestävät hyvin iskuja eikä naarmuunnu helposti.

• Levyt eivät lahoa, eivätkä ne murru tai lohkeile helposti.

• VIVIX+ -pintakäsittelyteknologia takaa levyjen helpon puhdistettavuuden. Graffitit ja lika on helppo poistaa. 

• Levyt ovat helppohoitoisia - ei tarvetta pintakäsittelylle, leikattujen saumojen tiivistämiselle/sinetöimiselle 
tai pinnan maalaamiselle.



+  F9656 Industrial Grey

+  F9628 Natural White

+  F9653 Eucalyptus Green



+  F9686 Burnt Grey

Moderni ulkoverhousratkaisu uudis- ja saneerauskohteisiin
VIVIX+® -julkisivulevyt tarjoavat monipuolisen ulkoverhousratkaisun niin asuinkohteisiin 
kuin liiketiloihin ja julkisiin rakennuksiin.

• Kustannustehokas tapa päivittää rakennukselle uusi ilme.

• Ihanteellinen materiaali uudisrakennusten koko julkisivun verhoukseen tai tehosteiden 
toteuttamiseen – toimii hienosti tiilen, rappauksen, lasin ja muiden materiaalien rinnalla.



+  F9650 Earthen





Levyt kestävät hyvin 
naarmuja, tahroja ja iskuja

Materiaali on lähes 
huoltovapaa, suhteellisen 
kevyt ja helppo asentaa



+  F9656 Industrial Grey



+  F9655 River Grey

+  F9652 Smoked Grey

Suojaa rakennukselle
VIVIX+® -julkisivulevyt suojaavat rakennusta sään vaikutuksilta, ja osana tuulettuvaa 
julkisivua ne voivat parantaa rakennuksen käyttöominaisuuksia.

• Julkisivu tuulettuu jatkuvasti rakennuksen seinän ja VIVIX+ -levyjen välisen ilmaraon kautta. 

• Kosteus pääsee valumaan pois tai haihtumaan kiertävän ilman vaikutuksesta, jolloin 
rakennus pysyy kuivana.

• VIVIX+ -julkisivulevyt voivat auttaa suojaamaan rakennusta suoralta lämmöltä ja kylmyydeltä.

• Tuulettuvassa julkisivujärjestelmässä voidaan käyttää lisäeristystä, mikä parantaa 
rakennuksen lämpötehokkuutta.

• VIVIX+ -levyillä on 10 vuoden takuu. Oikein asennettuna ja hoidettuna levyt näyttävät hyvältä 
vuosikymmeniä.



+  F9649 Fire
d C

lay

+  F9653 Eucalyptus G
reen

+  F9651 T
erra

in

+  F9650 Earth
en

Rakenna värillä
Pohjoismaisen luonnon innoittamaan uuteen VIVIX+® -mallistoon on 
valittu ensisijaisesti luonnollisia sävyjä, mikä antaa luonnonläheisyyttä 
ja tukee olemassa olevaa arkkitehtuuria.

Valikoima koostuu 15 neutraalista väristä valkoisesta mustaan, sisältäen 
viileän harmaita ja maan sävyjä ja neljä inspiroivaa ja rohkeampaa väriä. 



F9691
Exterior Red

F9690
Exterior Green

F9689
Exterior Yellow

F9692
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F9688
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Vaihtoehdot



Koko ja saatavuus
3050x1290mm 2440x1290mm

Laatu:
EDF
(Ruskea runko)

Laatu:
EDF
(Ruskea runko)

Laatu:
EDF
(Ruskea runko)

Laatu:
EDF
(Ruskea runko)

Koodi Väri 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 - Ulkotiloihin sopiva tuote, vaativa käyttö, paloa hidastava laatu.

Valmistuksessa noudatetaan eurooppalaista standardia EN 438:2016 Part 6.

Värijärjestelmien merkinnät:    
NCS®- ja RAL Classic -merkinnät ilmaisevat kunkin järjestelmän sävyjen lähimpiä vastaavuuksia. Tarkkaa vastaavuutta ei voi taata, ja merkinnät ovat vain 
ohjeellisia. Mikäli tarkka väri täytyy tietää tai tuote halutaan sävyttää muihin materiaaleihin (korkeapainelaminaatti tai muut materiaalit), tulee aina käyttää 
laminaatin mallipalaa, jossa käytetään haluttua viimeistelyä.

Vastuuvapauslauseke
Yleistä
Formica Groupin (”Formica”) tässä asiakirjassa antamat tiedot ovat vain viitteellisiä. 
Formica ei voi taata, että tiedot pitävät paikkansa ja ettei niissä esiinny puutteita. 
Annetuista tiedoista ei voi johtaa mitään oikeuksia. Tietojen käyttäminen tapahtuu 
toisen osapuolen omalla riskillä ja vastuulla.

Formican viestinnässä (painetut aineistot mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta) 
ja Formican näytekappaleissa käytetyt värit voivat poiketa toimitettavien Formica-
tuotteiden väreistä. Formican tuotteiden ja näytteiden tuotannossa sovelletaan tiettyjä 
sallittuja värien vaihteluvälejä, ja (tuotantoerien) värit voivat vaihdella jopa käytettäessä 
samaa väriä. Myös katselukulma vaikuttaa värien näkemiseen. Määritetty värin kestävyys 
ja väritiedot liittyvät vain Formica-tuotteiden koristepintaan eivätkä Formica-tuotteiden 
ydinmateriaaliin ja näytteisiin. Värijärjestelmien merkinnät ilmaisevat kunkin järjestelmän 
sävyjen lähimpiä vastaavuuksia. Tarkkaa vastaavuutta ei voi taata, ja merkinnät ovat vain 
ohjeellisia. Mikäli tarkka väri täytyy tietää, tulee aina käyttää laminaatin näytekappaletta, 
jossa käytetään haluttua viimeistelyä. 

Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten on pyydettävä ammattilaiselta neuvoa Formica-
tuotteista ja niiden soveltuvuudesta haluttuihin käyttökohteisiin sekä sovellettavista 
laeista ja määräyksistä. Formicalla ei ole (sopimukseen tai muuhun seikkaan perustuvaa) 
vastuuta mistään vahingosta, joka aiheutuu tämän asiakirjan käytöstä tai liittyy siihen, 
paitsi siinä tapauksessa että ja siinä laajuudessa kuin kyseisen vahingon syynä on 
Formican ja/tai sen johdon tahallinen väärinkäytös tai törkeä tuottamuksellisuus.

Yleiset ehdot
Kaikki suulliset ja kirjalliset lausunnot, tarjoukset, myynnit, toimitukset, jakelut ja/
tai sopimukset sekä Formican kaikki niihin liittyvät toimenpiteet ovat myyntihetkellä 
voimassa olleiden Formican yleisten myyntiehtojen alaisia. Yleiset myyntiehdot 
sisältyvät jokaiseen tilausvahvistukseen, ja ne ovat saatavilla pyynnöstä.

Yllä mainittuja ehtoja lukuun ottamatta kaikista yleisistä ehdoista kieltäydytään, 
eikä niitä sovelleta riippumatta siitä, viitataanko tällaisiin ehtoihin toisen osapuolen 
tarjouspyynnöissä, tilausvahvistuksissa, kirjepapereissa ja/tai muissa asiakirjoissa, 
vaikka Formica ei nimenomaisesti vastustaisikaan kyseisiä ehtoja.

Immateriaaliomaisuus
Formica ja/tai sen lisensoijat omistavat kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet, 
jotka koskevat tämän asiakirjan sisältöä (kuten logoja, tekstiä ja valokuvia). 

Kaikenlainen tämän asiakirjan sisällön käyttö, kuten jakelu, jäljentäminen, julkaiseminen, 
tallennus automatisoituun datatiedostoon tai tällaisen tiedoston lähetys ilman Formican 
etukäteen antamaan kirjallista lupaa, on nimenomaisesti kielletty.

Formica, Formica-alasinlogo ja VIVIX+ ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa 
The Diller Corporation. 
© 2021 The Diller Corporation.



Vaivaton ulkoverhousmateriaali
VIVIX+® -julkisivulevyt valmistetaan Suomessa ja tuotteen jakelu on toteutettu koko Pohjoismaihin 
kattavan kumppaniverkostomme kautta.

Levyjen koot on suunniteltu niin, että käsittely ja asennus onnistuvat helposti ja myös moduulien 
suunnittelu ja käsittely on tehokasta. 

• VIVIX+ -korkeapainelaminaattilevyt on valmistettu puupohjaisista (luonnon)kuiduista koostuvista 
kerroksista, jotka on kyllästetty hartsilla ja puristettu korkeassa paineessa ja lämpötilassa. 

• Siisti työstää ja asentaa.

• Levyjä on mahdollista työstää myös kohteessa perinteisillä puuntyöstövälineillä.

• Koordinoitu levyjen leikkuupalvelu on käytettävissä kumppaniverkostomme kautta.

• VIVIX+ -julkisivulevyt ovat suhteellisen kevyitä.
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