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Endelig har du friheden til at drømme 
og til at skabe. Ved hjælp af billeder, 
tegninger, former og farver, kan 
der skabes uendelige muligheder 
for dine motiver.

Younique® fra Formica Group 
giver dig en fantastisk tjeneste, 
hvor du selv kan designe et laminat 
og fuldt ud integrere mønstre, 
logoer, fotografier eller grafik 
i dit projekts design, udvikling 
og montering.

FRIHED  
TIL AT VÆLGE

Med Younique er 
friheden endelig din.

NU KAN DU: 
VÆLGE HVAD,
VÆLGE HVOR,
VÆLGE HVORDAN.
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FRIHED 
TIL AT INSPIRERE 
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Slip din fantasi løs. 
Younique® tilbyder dig uendeligt mange 
løsninger til at skabe tilpassede og 
personlige miljøer med alle fordelene 
fra Formica® Laminate.

Et inspirerende foto, sjove tegninger,
tilpassede meddelelser eller 
et mærkelogo. Alt er muligt, når du 
designer dine egne rum.

100% DIT
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FRIHED 
TIL ENTUSIASME 

Giv dine miljøer en eksplosion af energi.

Med Younique® kan du bringe dine 
mest livlige idéer til live ved at designe 
lokaler, hvor ren energi overføres fra dine 
overflader til hverdagslivet.
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FRIHED 
TIL AT VÆLGE 
HVOR 
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Til indvendig eller udendørs brug på bygninger, lodrette eller vandrette 
applikationer på møbler eller på en kæmpe mur, det eneste du skal gøre, 
er at vælge hvor. Takket være Younique® er enhver applikation mulig.

Projektér dine drømme på udvendige facader, bolig- eller 
erhvervsejendomme. Inspirer dine indendørs rum med fantastiske 
vægge, døre, møbler eller badeværelser. Skab selv displays, 
der hjælper dig eller dine kunder med at skildre deres mærker.

Helt tilpassede, enkle miljøer kan opfriskes og gøres mere 
spændende med Younique -laminat.
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FRIHED, 
DER 
VARER VED 
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Med Younique® kan du kombinere ubegrænset kreativitet med alle 
de højtydende egenskaber fra Formica® Laminate.

· Modstandsdygtigt over for hærværk

· Modstandsdygtigt over for termisk varme

· Modstandsdygtigt over for fugt 

· Modstandsdygtigt over for brand 

· Modstandsdygtigt over for slid og ridser

· Modstandsdygtigt over for falmede farver

· Nemt at gøre rent og vedligeholde

· Omkostningseffektiv med lang levetid

En holdbar løsning i høj kvalitet.
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For at gøre det nemt for dig tager Formica Group sig af hele processen og tilbyder at gøre 
det særligt nemt til projekter: Fra fildeling, prøvegodkendelse, trykprocessen til fremstilling 
af paneler og vejledning til installation af panelerne.

FRIHED 
GJORT ENKELT 

SÅ ENKELT, OG SÅ NEMT 
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DIGITAL UDSKRIVNING
Idéel til til fotografiske, detaljerede eller flerfarvede projekter eller til 
produktion af små partier, fordi der ikke er nogen opsætningsomkostninger,  
og filen nemt kan overføres til tryk. Filoverførslen er gjort enkel takket være 
mange muligheder for at fremsende billeder.

SILK-SCREEN UDSKRIVNING
Idéelt til dristige, levende mønstre, hvor specifikke, faste farvereferencer 
er nøglen (RAL®, PMS® eller NCS®). Screentryk er omkostningseffektivt, 
når de faste opsætningsomkostninger kan fordeles på store 
produktionsmængder.

Younique® anvender de nyeste printteknologier for at levere optimal visuel 
gengivelse af dine motiver og originale artwork. Adgang til både digitale 
print og silk-screen print er en anden fordel ved Formica Group. Vores 
team rådgiver dig om de bedste udskrivningsfunktioner i forhold til dit 
projekts behov for at optimere billedet og finde den mest økonomiske 
løsning på projektbaseret basis.
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FRIHED  
MED FUNKTIONALITET
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Formica Group -produkter har de bedste løsninger til de fleste miljøer og applikationer. Younique -laminater er meget modstandsdygtige 
over for slitage og sikrer, at overfladerne er holdbare og fortsætter med at se godt ud i mange år med minimalt besvær. Den neutrale 
overflade er hygiejnisk og let at rengøre og pleje, hvilket fører til lang levetid uden ekstra vedligeholdelsesrutiner.

Skærmprintede laminater leveres i Postforming grade (HGP, 0,7 mm) mens digital print laminater leveres i standard grade (HGS, 0,9 mm). 
Begge kan bruges med en række forskellige underlag til at skabe stilfulde, praktiske elementer til både lodrette og vandrette applikationer. 
HGP-laminat kan formes bagefter for at skabe buede detaljer, og fjerne fuger, der kan forstyrre det visuelle og muligheden for dannelse af
bakterier. HGS-laminat er idéel til flade horisontale applikationer.

Compact grade-laminat er velegnet til særligt krævende miljøer med høje niveauer af påvirkning, fugtighed og slitage. Mest kompakte laminater 
er selvbærende (behøver ingen yderligere binding til substrater) og giver en overlegen, pålidelig ydelse gennem hele applikationens levetid.

Younique laminater produceres i overensstemmelse med EN438: 2005 for andre fysiske egenskaber end overfladeeffekter med høje 
temperaturer som detaljeres i testen med 180ºC tør varme og 100ºC kogetest, som kan beskadige den trykte overflade. Derfor anbefales 
laminater ikke til bordplader eller lignende miljøer og der ydes derfor ingen garanti.

Højtrykslaminat 
(til limning på underlag)

Kompaktlaminat
(dobbeltsidet)

Kompaktlaminat
(enkeltsidet)

Kompaktlaminat til 
exterior anvendelse

Alle Younique-laminater kan leveres med en beskyttende filmbelægning som en mulighed.

Færdige bordstørrelser 
og maksimale printbare 
områder, altid centreret til 
længde og bredde.

*Kun tilgængelig ved digital print.

Anden efterbehandling er tilgængelig efter ønske.

Tekniske oplysninger

Younique® er et højtrykslaminat til at oprette design med et tilpasset, trykt billede, der udføres i HPL (High Pressure Laminate). Formica® 
laminater, der er oprettet med Younique inkorporerer det trykte billede i strukturen på laminatet og ikke kun i overfladen. Dette giver en 
meget større modstandsdygtighed over for skader og nem vedligeholdelse. Laminater, der er oprettet med Younique kan enten være 
enkeltsidet højtrykslaminat eller kompaktlaminat i enkeltsidet eller dobbeltsidet format med varierende tykkelse og teksturer.

Alle Younique projekter prissættes ud fra mængde og kompleksitet. For yderligere information om størrelser, pristilbud, 
produktionstider, filoverførselsmuligheder mv. kan du gå ind på www.formica.com eller kontakte din lokale Formica Group 
salgsafdeling eller repræsentant.

 Arkstørrelse (mm) Maks. trykt område (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*

*Kun til indvendig brug.

 Beskrivelse Betegnelse Kode

 Matte 58TM MAT 58 

 GlossTM * GLS 90

Beskrivelse af Overflader

*Kun tilgængelig til silk-screen print.

 Kvalitet Beskrivelse af kvaliteter Tykkelse (mm)

 HGP* Horisontal, generel anvendelse, postformningsbart,   0.7
  sandblæst på en side

 HGS Horisontal, generel anvendelse, standard  0.9

 VFP* Vertikal, brandhæmmende, postformningsbart  0.7

 CGS Kompakt, generel anvendelse, standard  3 - 20

 CGF* Kompakt, generel anvendelse, brandhæmmende  3 - 20

 EDS Eksteriør kvalitet, krævende formål, standardkvalitet  6, 8, 10

 EDF* Eksteriør kvalitet, krævende formål, brandhæmmend  6, 8, 10
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1. FILDELING – RETNINGSLINJER FOR LEVERING AF ARTWORK

 BILLEDDELING: 
 Find oplysninger om billeddeling på vores hjemmeside for Younique®: 

 www.formica.com 

 Kontakt Younique-serviceteamet ved at sende en mail til info.danmark@formica.com. 

 KRAV TIL FORMAT: 
  - Artwork foretrækkes fra Adobe Suite i .eps .ai .indd .tiff .psd-formater.

  - Alle relevant links og fonte fra originale artwork-filer kræves.

  - Raster (billede) artwork kræves i .tiff-format.

  - Artwork skal sendes i CMYK, hvis ikke, konverteres det automatisk.

  - Skalering på 10% eller 100% anbefales.

  - Opløsning: Minimum 100 dpi fuldt format (f.eks. skal filer være 1000 dpi, hvis der arbejdes med 10% skalering).

 OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER TIL BEHANDLING AF ARTWORK:
  - 4 farve sorte værdier er C65 M53 Y51 K100.

  - Fonte skal være vedlagte eller verificeret (sørg for, at ZIPPE filer, inden de sendes via e-mail for at 

   forhindre beskadigelse).

  - Til store vægmalerier og visse applikationer kan mindre end 100dpi være acceptabelt. Kontakt venligst 

   Younique-serviceteamet for at få råd.

  - Brug indstillinger til sideopsætning for at angive bleed. 5 mm rundt om hvert billede kræves til 

   efterbehandling.

  - Krav til trykt hvid 1. Vector - spot colour kræves, 2. Raster - alpha channel kræves.

  - Du skal have de rettigheder til at bruge et billede, der leveres til Formica Group til reproduktion gennem 

   Younique-tjenesten. En IP (intellektuel ejendomsret)-aftale inkluderes i alle tilbud, for at sikre, at 

   grundlæggende ophavsretslove overholdes.

2. FORHÅNDSGODKENDELSE AF EKSEMPEL

  - Alle projekter skal have en godkendelse af eksempel og det visuelle 

   af kunden.

  - Eksempler på digitalt output eller eksempler på silk-screen farvematch skal 

   være godkendt af designeren eller kunden inden godkendelse af ordre.

  - Størrelse på eksempel varierer afhængigt af projektet.

3. UDSKRIVNING OG FREMSTILLING

 Ved godkendelse af layouts og eksempler er ordreaccept mulig.

 OPLYSNINGER OM ORDREAFGIVELSE:
  - Antal

  - Materiale

  - Overfladefinish

  - Mål

  - Angivelse af om der skal benyttes beskyttende film

2 UGER Filoverførsler, eksempler og godkendelse

5 UGER Fremstilling af laminat eksklusive levering

Retningslinjer

PANELER

FARVEKORREKTUR

JPG-FIL



15

4. KVALITETSKONTROL

 Younique® serviceteamet er til rådighed på alle tidspunkter for at sikre problemfri behandling af alle projekter. Der 

ydes rådgivning til spørgsmål lige fra filoprettelse eller ressourcer til produktkrav og applikationer. Husk følgende:

 ÆNDRINGER
  - Hvis dit artwork skal ændres, kan du kontakte Younique-supportteamet på info.danmark@formica.com.

  - Produktionstid kan stige, hvis retningslinjerne ikke følges.

  - Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling for ekstra tid, der bruges på artwork, hvis det er relevant, 

   og sådanne omkostninger skal godkendes inden videre behandling.

 FARVEMATCH
  - Hvis der kræves et match til en bestemt farve, skal der leveres trykte eksempler til korrektur.

  - Vær opmærksom på, at farvetilpasning kan være udfordrende på grund af selve 

   processen og omfanget af opnåelige farver.

  - Husk, at in-house pigmentblandet blæk til serigrafitryk er bedre til nøjagtige matches 

   til farvesystemet, digital print er begrænset til integrerede CMYK-værdier 

   og udskriftsindstillinger.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål, har vi dine svar...

 Sp: Kan Younique laminater fremstilles med AR Plus® overflade?
 Sv.: Ja, men kun til indvendig brug og ikke tilgængelig i EDS og EDF.    

 Sp: Kan Younique laminat formes bagefter?
 Sv.: Ja, laminat i HGP-materiale, der kun er tilgængelig til silk-screen, kan formes bagefter. 
   Laminat i HGS (digital) materiale kan formes til en overfladisk radius i en kold jig, men 
   kan ikke formes bagefter.

 Sp: Er der en minimum ordremængde?
 Sv.: Der er ingen minimum ordremængde. Du kan bestille bare et ark, men prisen stiger for 
   mindre mængder samt ved tilpassede produkter.

 Sp: Kan PDF-filer bruges til fildeling?
 Sv.: PDF-filer anbefales ikke, da farvenøjagtighed kan bringes i fare, gennemsigtighed i artwork kan ikke gengives korrekt 
   og der er muligvis ikke muligt med ændringer. Alle filformater vil blive overvejet, men dem der er specificeret under tekniske
   oplysninger vil være tilbøjelige til at fremstille de bedste resultater.

 Sp: Leveres alle Younique laminater med beskyttende film?
 Sv.: Beskyttende film tilbydes ikke som standard. Kunderne har brug for at angive, om beskyttende film ønskes ved ordreafgivelsen.

 Sp: Kan Formica Group garantere printtilpasning?
 Sv.: Vi kan ikke garantere intern tilpasning af print. Laminatet kan leveres med skæremærker til sekundær trimning til præcise 
   størrelser med en tolerance på +/- 1,5 mm pr. løbende meter. Ekstern off square <1,5 mm/m, intern print off square <7 mm/m.

 Sp: Hvor tæt kan dobbeltsidede billeder tilpasses?
 Sv.: Det garanteres ikke, at billeder til dobbeltsidet compact er tilpasset nøjagtigt, men Formica Group forsøger tilpasse billeder 
   inden for 10 mm i forhold til hinanden, men på grund af fremstillingsprocesserne kan dette ikke garanteres.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Younique-serviceteamet eller dit lokale Formica-salgsteam for at få flere 
oplysninger. Ofte stillede spørgsmål opdateres jævnligt online på www.formica.com.

Tekniske oplysninger

Formica Group er FSCTM-certificeret og opfylder kravene til FSC. Netværk af deltagende Formica Group anlæg i Europa fremgår af certifikat 
nr. TT-COC-003588.
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