


+  F9687 Cinder Grey

Platekledning som 
tåler alle årstider





+  F9647 Tan

VIVIX+® fra Formica Group – en serie med høytytende arkitektoniske 
paneler for vakre, langvarige fasader som krever minimalt med vedlikehold
De nye VIVIX+-platene er produsert i Norden og har fått en forbedret overflate og værbestandighet slik at bygningenes 
utseende ser bedre ut lengre.



+  F9647 Tan +  F9689 Exterior Yellow



Forbedret overflateteknologi – bygningene 
vil få ett bedre utseende over lengre tid

Svært UV- og værbestandig,  
samt vil tåle alle årstider





Ser bra og naturlig ut 
Den lukkede overflaten på de nye VIVIX+®-platene gir flere fordeler når det kommer til ytelse:

• UV-beskyttelse som sikrer fargestabilitet.

• Svært værbestandige plater som tåler alle årstidene. 

• Holdbarhet – svært motstandsdyktig mot riper, flekker og slag.

• Paneler råtner ikke og er svært robuste mot sprekkdannelse og avskalling.

• VIVIX+-overflateteknologi beskytter platene, sikrer enkel rengjøring og gjør det mulig å fjerne graffiti. 

• Krever lite vedlikehold – ikke behov for ytterligere belegg, bearbeiding, kantforsegling eller maling. 



+  F9656 Industrial Grey

+  F9628 Natural White

+  F9653 Eucalyptus Green



+  F9686 Burnt Grey

En moderne kledningsløsning, for både nye bygninger    
og renoveringsprosjekter
VIVIX+®-platene er en svært anvendelig kledningsløsning både for boliger og kommersielle bygninger.

• Kostnadseffektiv metode for å gi eldre bygninger et nytt utseende og gjøre dem mer tiltalende.

• Et moderne materiale for nye bygninger – enten for å dekke hele fasaden eller for å skape karakteristisk 
designelementer sammen med andre materialer som murstein, puss og glass.



+  F9650 Earthen





Holdbarhet – svært 
motstandsdyktig mot riper, 
flekker og slag

Krever lite vedlikehold, har 
en relativ lav vekt og er enkle 
å installere



+  F9656 Industrial Grey



+  F9655 River Grey

+  F9652 Smoked Grey

Bygningsvern
VIVIX+®-platene fungerer som en beskyttende skjerm mot vær og vind og kan som en 
del av et ventilert fasadesystem bidra til forbedre byggets yteevne.

• Utlektingen mellom byggets vegg og VIVIX+-panelene sikrer en konstant 
luftgjennomstrømning i det ventilerte fasadesystemet.

• Bygningen holdes tørr ved at fuktighet fordampes eller ledes bort med sirkulerende luft.

• VIVIX+ platene kan bidra til å beskytte bygningen mot direkte varme og kulde.

• Ekstra isolasjon kan bygges inn i systemet for å forbedre bygningens varmekapasitet.

• VIVIX+-platene har 10 års garanti. Dersom platene installeres og vedlikeholdes på riktig 
måte, vil de se bra ut i flere tiår fremover.
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Platefarger
Det nye VIVIX+®-sortimentet er inspirert av nordiske livsforhold. 
Det består i hovedsak av naturlige farger som har blitt valgt ut for sin 
nærhet til naturen og for å komplettere den etablerte arkitekturen.

Velg blant 15 nøytrale toner i et fargespekter som varierer fra 
hvitt til svart og som inkluderer kjølige gråtoner og jordfarger. 4 
«morsomme farger» er også lagt til når noe dristigere er nødvendig. 



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



Størrelser og tilgjengelighet
3050x1290mm 2440x1290mm

Kvalitet:
EDF
(Brun kjerne)

Kvalitet:
EDF
(Brun kjerne)

Kvalitet:
EDF
(Brun kjerne)

Kvalitet:
EDF
(Brun kjerne)

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 - Eksteriør-kvalitet, bruk i barske omgivelser, flammehemmende kvalitet.

Produsert etter europeisk standard EN 438:2016 del 6.

Fargesystem:
NCS®- og RAL Classic-fargekodene er de som best representerer det aktuelle systemet. Det er ikke sikkert de er nøyaktige, og de er kun oppgitt for 
veiledningsformål. Dersom nøyaktig fargeinformasjon kreves, eller for matching med kryssmaterialer (HPL og andre materialer), bør du alltid referer til en 
faktisk laminatprøve med den aktuelle finishen.

Ansvarsfraskrivelse
Generelt
Informasjonen gitt av Formica Group («Formica») i dette dokumentet er kun for 
antydende formål. Formica kan verken garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten 
av denne informasjonen. Ingen rettigheter kan oppnås fra informasjonen som er oppgitt. 
Bruken av den er den annen parts risiko og ansvar.

Fargene som brukes i Formicas kommunikasjon (blant annet i trykksaker) og i prøver 
fra Formica, kan avvike noe fra fargene på Formica-produktene som skal leveres. 
Formicas produkter og prøver produseres innenfor angitte fargetoleranser, og 
fargene (på produksjonsparti) kan variere, selv om den samme fargen blir brukt. 
Synsvinkelen kan også påvirke oppfatningen av fargene. De angitte fargestabilitetene 
og fargespesifikasjonene gjelder kun for den dekorative overflaten, og ikke for 
kjernematerialet og prøvene til Formica-produktene. Fargesystemnotasjoner er de som 
best representerer det aktuelle systemet. Det er ikke sikkert de er nøyaktige, og de er kun 
oppgitt for veiledningsformål. Dersom nøyaktig fargeinformasjon kreves, bør du alltid 
referer til en faktisk laminatprøve med den aktuelle finishen. 

Kunder og tredjeparter bør ha en profesjonell rådgiver som informerer dem om 
(egnetheten til) Formica-produktene for alle ønskede bruksområder og om gjeldende 
lover og regler. Formica er ikke ansvarlig (verken kontraktsmessig eller ikke-
kontraktsmessig) for eventuelle skader som kan oppstå i forbindelse med eller som er 
relatert til bruken av dette dokumentet, med mindre slik skade er et resultat av forsettlig 
forsømmelse eller grov uaktsomhet fra Formicas og/eller ledelsens side.

Generelle betingelser
Alle muntlige og skriftlige uttalelser, tilbud, priser, salg, forsyninger, leveranser og/
eller avtaler samt enhver relatert aktivitet fra Formica sin side er underlagt Formicas 
generelle vilkår og betingelser for salg. Disse vilkårene og betingelsene gjelder på 
salgstidspunktet, er inkludert i enhver ordrebekreftelse og er tilgjengelig på forespørsel.

Alle generelle vilkår og betingelser, bortsett fra betingelsene nevnt ovenfor, avvises og 
gjelder ikke, uavhengig av om det refereres til slike vilkår og betingelser i forbindelse 
med tilbudsforespørsler, tilbudsbekreftelser, skrivemateriell og/eller andre dokumenter 
fra den andre parten, selv om Formica ikke uttrykkelig motsetter seg slike vilkår og 
betingelser.

Immaterielle eiendeler
Alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter med hensyn til innholdet i dette 
dokumentet (inkludert logoer, tekst og fotografier) eies av Formica Group og/eller dets 
rettighetshavere. 

Enhver bruk av innholdet i dette dokumentet, inkludert distribusjon, reproduksjon, 
deling, lagring i en automatisert datafil eller utsendelse av en slik fil uten forutgående 
skriftlige samtykke fra Formica, er forbudt.

Formica, Formica-ambolten og VIVIX+ er registrerte varemerker for   
The Diller Corporation.
© 2021 The Diller Corporation



Fasadeplater som er gjort praktisk for deg
I tillegg til at VIVIX+®-platene blir produsert i Norden, sikrer vårt partnernettverk full distribusjon over hele regionen.

Platestørrelsen bidrar til enkel håndtering og installasjon, men også til optimalisert moduldesign og bearbeidingseffektivitet. 

• VIVIX+ høytrykkslaminatplater består av trebaserte (naturlige) fiberlag og er impregnert med varmeherdende harpiks. 

• Støv og rot holdes på et minimum under skjæring og installasjon.

• Platene kan til og med modifiseres på stedet ved hjelp av konvensjonelle trebearbeidingsverktøy.

• Koordinert skjæretjeneste er tilgjengelig via partnernettverket.

• VIVIX+ platene har en relativ lav vekt. (ca 9 kg/m2).



Nordic Facade Solutions Oy
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