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Nu har du äntligen frihet 
att drömma och skapa med 
foton, illustrationer, former 
och färger som ger oändliga 
möjligheter för din design.

Younique® by Formica Group 
är en exklusiv tjänst som låter 
dig designa laminat och till fullo 
återskapa och integrera mönster, 
logotyper, foton och grafik med 
unik design.

FRIHET 
ATT VÄLJA

Younique är en helt unik tjänst 
som ger dig fullständig designfrihet.

NU KAN DU: 
VÄLJA VAD,
VÄLJA VAR,
VÄLJA HUR.
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FRIHET 
ATT INSPIRERA 
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Låt fantasin flöda. 
Younique® ger dig oändliga möjligheter 
att skapa skräddarsydda och personliga 
miljöer som har Formica® laminatets alla 
fördelar. 

Du kan använda inspirerande foton, 
roliga illustrationer, egna texter och 
meddelanden eller logotyper. Nu har du 
full frihet att skapa dina egna miljöer.

Som är helt peRsonligA
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FRIHET 
ATT SKAPA ENERGI 

Ge liv och energi till miljöer.

Med Younique® kan du ge liv 
åt idéer och skapa miljöer med 
spännande ytor som ger inspiration 
i vardagen.
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FRIHET 
ATT VÄLJA  
VAR 
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Laminat kan användas nästan överallt, såväl interiört som exteriört, 
på vertikala eller horisontella ytor, möbler eller stora väggar och fasader, 
valet är ditt.

Återskapa dina drömmar på fasader för bostadshus eller kommersiella 
byggnader. Skapa inspirerande inomhusmiljöer med helt unika väggar, 
dörrar eller möbler. Du kan till och med skapa butiksskyltning 
som hjälper dig och dina kunder att visa upp era varumärken.

Med Younique® kan du skapa helt skräddarsydda miljöer 
som är spännande och inspirerande. 
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FRIHET 
MED 
HÅLLBARHET
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Younique® ger dig både obegränsad kreativitet och Formica®-
laminatets höga kvalitet och avancerade egenskaper.

· Slagtåligt och beständigt mot slitage 

· Värmebeständigt

· Fukttåligt

· Brandhämmande

· Nötningsbeständigt och reptåligt

· Färger som inte bleknar

· Underhållsfria och lätta att rengöra

· Kostnadseffektivt och med lång livslängd

En robust kvalitetslösning.
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Formica Group tar hand om hela processen och gör det lätt för dig att förverkliga 
ett projekt: vi sköter allt från fildelning, prover och tryck till tillverkning och 
monteringsrådgivning för skivorna.

FRIHET 
HELT ENKELT

SÅ ENKELT oCH sÅ lÄTT
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DIGITALTRYCK
Perfekt för detaljerade, fotografiska, flerfärgsprojekt eller projekt med små 
upplagor utan startkostnader och med enkel övergång från fil till trycksak. 
Underlag kan tas emot på flera olika sätt och filöverföringen är enkel.

SILKSCREENTRYCK
Perfekt för djärva, färgstarka mönster som kräver specifika färgreferenser 
(RAL®, PMS® eller NCS®). Silkscreentryck är kostnadseffektivt då de fasta 
startkostnaderna kan spridas ut över en produktion med stor volym.

Med hjälp av det senaste inom tryckteknik ger Younique® dig möjlighet 
att överföra din design till Formica® högtryckslaminat med bästa 
möjliga slutresultat. Formica Group erbjuder tillgång till både digital- och 
silkscreentryck, vilket ger optimala möjligheter att skapa kostnadseffektiva 
lösningar för alla typer av projekt.
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FRIHET 
MED FUNKTION
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Formica Groups produkter erbjuder oslagbara lösningar för de flesta miljöer och applikationer. Younique högtryckslaminat är slagtåligt och 
slitstarkt och ger ytor med pålitliga egenskaper och som behåller sitt utseende i många år. Ytan är hygienisk, lätt att rengöra och sköta 
samt har lång livslängd utan behov av krävande underhåll. 

Screentryckta laminat levereras i postformbar kvalitet (HGP, 0,7 mm) och digitaltryckta laminat levereras i standardkvalitet (HGS, 0,9 mm). 
Båda kvaliteterna kan användas på många olika underlag och skapa eleganta, praktiska element för vertikala och horisontella applikationer. 
HGP-laminat kan postformas för att skapa böjda former fria från skarvar som stör det eleganta utseendet och kan samla smuts och 
bakterier. HGS-laminat är perfekt för planlimmade horisontella applikationer.

Kompaktlaminaten är perfekta för extra krävande miljöer som utsätts för slag och stötar, hög luftfuktighet och mycket slitage. De flesta 
kompaktlaminat är självbärande (de behöver inte monteras på någon bakomliggande skiva) samt har överlägsna och pålitliga egenskaper 
under hela applikationens livstid.

Younique laminaten uppfyller kraven för fysiska egenskaper enligt europeisk standard EN438:2005, med undantag för yteffekter vid höga 
temperaturer enligt kokprov vid 180 ºC med torr värme och vid 100 ºC, som kan skada den tryckta ytan. Laminaten är därför inte lämpliga 
för användning till arbetsbänkar eller liknande.

Högtryckslaminat
(för limning på bärare)

Kompaktlaminat
(dubbelsidigt)

Kompaktlaminat
(enkelsidigt)

Kompaktlaminat för 
exteriör applikation

Alla Younique laminat kan på begäran levereras med skyddsfolie. 

Storlekar och maximala 
tryckytor för färdiga skivor, 
alltid centrerade i längd- 
och tvärriktningen. 

*Finns endast med digitaltryck.

Andra utföranden finns tillgängliga på begäran.

Teknisk information

Younique® från Formica Group är högtryckslaminat (HPL) med en dekorativ yta med skräddarsydd design. Med Younique placeras inte 
den tryckta bilden bara på ytan utan den förs in i laminatets struktur. Det ger betydligt bättre skydd mot skador och enklare underhåll. 
Younique- laminat består av enkelsidigt högtryckslaminat eller enkel- eller dubbelsidigt kompaktlaminat med olika tjocklekar och ytor.

Alla Younique-projekt prissätts efter volym och komplexitet. Besök vår hemsida www.formica.com för mer information om 
storlekar, prisförslag, ledtider, filöverföringsalternativ, etc. eller kontakta närmaste återförsäljare för Formica Group.

 Skivstorlek (mm) Maximal tryckyta (mm)

 2440 x 1220 2410 x 1190

 3050 x 1300 3020 x 1270

 3050 x 1220 3020 x 1190

 3660 x 1525* 3630 x 1495*

*Endast för inomhusbruk.

 Beskrivning Beteckning Kod

 Matte 58TM MAT 58 

 GlossTM * GLS 90

Ytbeteckningar

*Finns endast med silkscreentryck.

 Kvalitet Kvalitetsbeskrivning Tjocklek (mm)

 HGP* Horisontellt, Generellt bruk, Postformbart, ena sidan slipad  0,7

 HGS Horisontellt, Generellt bruk, Standard  0,9

 VFP* Vertikalt, Brandhämmande, Postformbart  0,7

 CGS Kompakt, Generellt bruk, Standard  3 - 20

 CGF* Kompakt, Generellt bruk, Brandhämmande  3 - 20

 EDS Utomhusbruk, Krävande förhållanden, Standard  6, 8, 10

 EDF* Utomhusbruk, Krävande förhållanden, Brandhämmande  6, 8, 10
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1. FILDELNING - RIKTLINJER FÖR LEVERANS AV BILDER OCH GRAFIK

 DELNING AV BILDER: 
 Information om delning av bilder finns på webbsidan för Younique®: 

 www.formica.com 

 Om du behöver rådgivning kan du kontakta Youniques serviceteam 

 på info.sverige@formica.com. 

 GODKÄNDA FORMAT: 
  - Bilder och grafik bör komma från Adobe Suite med filformaten .eps, .ai, .indd, .tiff, eller .psd.

  - Alla relevanta länkar och typsnitt för bilderna och grafiken måste finnas.

  - Rasterbilder måste ha .tiff-format.

  - Bilder och grafik måste skickas i CMYK-format, i annat fall kommer de att konverteras automatiskt.

  - Skala 10 % eller 100 % rekommenderas.

  - Upplösning: minst 100 dpi med full storlek (dvs. vid arbete med 10 % måste filerna vara 1000 dpi).

 INFORMATION OCH RÅD OM BEHANDLING AV BILDER OCH GRAFIK:
  - Värdena för svärtan med fyrfärg är C65 M53 Y51 K100.

  - Typsnitten måste vektoriseras eller bifogas (filer som levereras via e-post bör skickas som ZIP-filer för  

  att undvika risk för skador).

  - Upplösningen kan vara lägre än 100 dpi för stora väggmålningar och vissa applikationer. Kontakta 

  Youniques serviceteam för rådgivning.

  - 5 mm utfall runt varje bild krävs för efterbehandling.

  - Krav för vitt tryck för 1. Vektor - dekorfärg krävs, 2. Raster - alfakanal krävs.

  - Du måste ha de användarrättigheter som krävs för alla bilder som skickas till Formica Group för  

  reproduktion via Younique-tjänsten. Ett upphovsrättavtal bifogas till alla kostnadsförslag för att undvika  

  brott mot lagen om upphovsrätt.

2. FÖRHANDSGODKÄNNANDE AV PROVER

  - Prover för alla projekt måste inspekteras visuellt och godkännas av kunden.

  - Digitala tryckprover eller prover för färganpassning för silkscreentryck  

  måste godkännas av designern eller kunden innan en beställning kan  

  accepteras.

  - Provernas storlek varierar för olika projekt.

3. TRYCK OCH TILLVERKNING

 Beställningen kan accepteras efter godkännande av layout och prover.

 INFORMATION FÖR BESTÄLLNINGEN:
  - Kvantitet

  - Kvalitet

  - Yta

  - Mått

  - Ange om skyddsfilm ska tillhandahållas

2 VECKOR Filöverföring, prover och godkännande

5 VECKOR Laminattillverkning exklusive leverans

Riktlinjer

SKIVOR

FÄRGPROVER

JPG-FIL
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4. KVALITETSKONTROLL

 Youniques® supportteam finns tillgängligt för att hjälpa dig och ser till att alla projekt genomförs smidigt. Vi kan ge 

dig råd om allt från hur man skapar filer och nödvändiga resurser till produktkrav och applikationer. Några viktiga 

saker att tänka på:

 ÄNDRINGAR
  - Om dina bilder måste ändras kan du kontakta Youniques supportteam på info.sverige@formica.com.

  - Produktionstiden kan öka om riktlinjerna inte följs.

  - Vi förbehåller oss rätten att debitera för eventuellt ytterligare bildarbete. I dessa fall tar vi kontakt för 

   godkännande innan arbetet utförs. 

 FÄRGANPASSNING
  - Om en viss färg ska matchas måste tryckta prover tillhandahållas.

  - Observera att processens egenskaper och antalet möjliga färger kan göra 

   det svårt att matcha färger.

  - Tänk på att pigmentblandning för silkscreentryck är bättre för exakt jämförelse 

   av färgsystem, digitaltryck kräver egna CMYK-värden och tryckinställningar.

VANLIGA FRÅGOR

Vi har svaren på dina frågor...

 F: Kan Younique laminat produceras med AR Plus® yta?
 S: Ja, men endast för användning inomhus och EDS- och EDF kvalitet är inte tillgängliga.  

 F: Kan Younique-laminat postformas?
 S: Ja, HGP-laminat, som endast finns för screentryck, kan postformas, HGS-laminat 
   (digitalt tryck) kan formas med liten radie i en kall jigg men kan inte postformas.

 F: Finns det ett minsta beställningsantal?
 S: Det finns inget minsta beställningsantal. Du kan beställa en enda skiva, men priset blir 
   högre för små volymer, som för alla specialprodukter.

 F: Kan jag använda PDF-filer när jag fildelar?
 S: PDF-filer bör inte användas, de kan påverka färgäktheten, ge felaktig återgivning av bildmaterialets transparens 
   och ändringar kan bli svåra att göra. Vi kan hantera alla filformat, men filformaten som anges i den tekniska informationen 
   ger sannolikt bäst resultat.

 F: Levereras alla Younique-laminat med skyddsfilm?
 S: Skyddsfilm erbjuds inte som standard. Kunden måste ange om skyddsfilm önskas vid beställningen.

 F: Kan Formica Group garantera tryckjusteringen?
 S: Vi kan inte garantera intern justering av tryckningen. Laminaten kan levereras med skärmärken för sekundär kapning 
   till rätt mått med en tolerans på +/- 1,5 mm per linjär meter. Extern justeringsavvikelse <1,5 mm/m, intern 
   tryckjusteringsavvikelse <7 mm/m.

 F: Hur exakt kan bilder för dubbelsidigt kompaktlaminat justeras? 
 S: Vi kan inte garantera exakt justering av bilder för dubbelsidigt kompaktlaminat. Formica Group försöker att justera 
   bilder inom ett avstånd på 10 mm från varandra, men detta kan inte garanteras på grund av tillverkningsprocesserna.

Om du har andra frågor eller kan du kontakta Youniques serviceteam eller din lokala Formica-återförsäljare för mer information. Vår FAQ 
på internet uppdateras ofta och finns på www.formica.com.

Formica Group är FSC®-certifierade och uppfyller kraven för FSC. Nätverk med deltagande Formica Group-enheter i Europa framgår av certifikat 
nummer TT-COC-003588.

Teknisk information
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