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contact.belgie@formica.com
Denemarken
Tel: +45 43 58 82 00
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Duitsland 
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
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Tel: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com
Frankrijk 
Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13 
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Tel: +44 191 259 3100
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Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com
Marokko
Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com
Midden-Oosten
Tel: +971 4 3298280 
middle.east@formica.com
Nederland 
Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com
Noorwegen
Tel: +47 800 13 016 
info.norge@formica.com
Oostenrijk
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com
Polen 
Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com
Rusland 
Tel: +7 495 646 07 25
Samples tel: +8 800 333 11 63 
russia@formica.com
Spanje 
Tel: +34 96 122 07 13
contact.es@formica.com
muestras@formica.com
Zweden 
Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com
Zwitserland 
Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com
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FREEDOM 
IS FINALLY
YOURS
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Eindelijk heeft u de vrijheid 
om te dromen en te creëren, 
om afbeeldingen, tekeningen, 
vormen en kleuren te gebruiken die 
eindeloze mogelijkheden voor 
uw ontwerpen geven.

Younique® van Formica Group 
biedt een unieke service waarmee 
u de mogelijkheid hebt een laminaat 
te ontwerpen en patronen, logo’s, 
foto’s of grafische ontwerpen volledig 
in uw projectontwerp, creatie en 
opstelling integreert.

VRIJHEID 
OM TE KIEZEN

Met de Younique-service 
bent u eindelijk vrij.

VANAF NU KUNT U ZELF KIEZEN : 
VOOR WAT,
VOOR WAAR,
VOOR HOE.
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VRIJHEID OM 
TE INSPIREREN 
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Laat uw verbeelding de vrije loop. 
Younique® biedt eindeloze oplossingen 
om omgevingen helemaal af te stemmen 
op uw wensen, met alle voordelen van 
Formica®-laminaat.

Een inspirerende foto, grappige 
tekeningen, een persoonlijke boodschap 
of uw bedrijfslogo? Alles is mogelijk om 
omgevingen te creëren naar uw wensen.

100% VAN JOU



4

VRIJHEID OM 
ENERGIE  
TE GEVEN 
Laat de omgeving bruisen van energie.

Met de Younique®-service brengt u de wildste 
ideeën tot leven. Creëer ruimtes waar de 
oppervlaktes het leven elke dag opnieuw een 
energieboost geven.
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VRIJHEID OM 
TE KIEZEN 
WAAR 
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Aan de binnen- of buitenkant van een gebouw, verticaal of horizontaal, 
op meubelstukken of op een grote wand: aan u de keuze.
Dankzij Younique® is elke toepassing mogelijk.

Projecteer uw dromen op buitengevels van woningen of bedrijfsgebouwen.
Maak binnenruimtes uniek met gepersonaliseerde wanden,  
deuren, meubelstukken of toiletruimtes. Creëer displays voor  
winkelinrichtingen om merken of producten te presenteren. 

Volledig gepersonaliseerde en unieke omgevingen kunnen verassend 
en dynamisch gemaakt worden met de Younique-service.
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VRIJHEID  
ÉN  
DUURZAAM 
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Younique® onuitputtelijke creativiteit met alle hoogstaande 
eigenschappen van Younique®-laminaat.

· Bestand tegen vandalisme

· Hittebestendig

· Vochtbestendig

· Brandwerend

· Slijt- en krasbestendig

· Bestand tegen verkleuring

· Gemakkelijk schoon te maken en onderhoudsvriendelijk

· Kostenefficiënt met een lange levensduur 

Een kwalitatief hoogstaande, duurzame oplossing.
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Formica Group maakt het u graag gemakkelijk: wij nemen het volledige proces voor onze 
rekening. Van bestanden delen, een proefstaal voor goedkeuring , het printproces tot het 
produceren en ondersteuning bij de installatie van de panelen: vlotte projecten gegarandeerd. 

VRIJHEID WORDT   
MAKKELIJK GEMAAKT 

ZO EENVOUDIG, ZO GEMAKKELIJK
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DIGITALE PRINT
Uitstekend geschikt voor fotografie-, gedetailleerde of veelkleurige 
projecten of voor een kleinschalige productie zonder opstartkosten 
waarbij documenten makkelijk af te drukken zijn. Documenten doorsturen 
wordt heel eenvoudig dankzij de verschillende opties om afbeeldingen te 
ontvangen.

ZEEFDRUK
Uitstekend geschikt voor opvallende, levendige patronen, waar specifieke 
effen kleuren cruciaal zijn (RAL®, Pantone Matching System® of NCS®). 
Zeefdrukken is kostenefficiënt als de vaste opstartkosten worden 
terugverdiend bij grote volumes.

Younique® maakt gebruik van de nieuwste printtechnologieën om uw 
ontwerpen en origineel grafisch werk zo optimaal mogelijk te dupliceren. 
Nog een voordeel: Formica Group biedt zowel digitale print als zeefdruk 
aan. Ons team adviseert over de beste oplossing, afgestemd op wat uw 
project nodig heeft voor optimale beelden. Bovendien denken we mee na 
over de meest budgetvriendelijke oplossing voor elk project.
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VRIJHEID 
ÉN FUNCTIONEEL
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Formica Group bieden uitstekende oplossingen voor de meeste omgevingen en toepassingen. Uiterst slagbestendig en slijtvast, Younique 
laminaten geven u de zekerheid dat de oppervlakte er jarenlang prachtig blijft uitzien met een minimum aan inspanningen. Ze zijn 
hygiënisch, makkelijk schoon te maken en onderhoudsvriendelijk, waardoor ze lang meegaan zonder veeleisende onderhoudsprocedures. 

Bij zeefdruk wordt het laminaat geleverd in postformeerbare kwaliteit (HGP, 0,7 mm), terwijl bij digitaal- print decoren voor standaardlaminaat 
wordt gekozen (HGS, 0,9mm). In beide gevallen zijn diverse dragermaterialens mogelijk om stijlvolle, praktische elementen te creëren 
voor zowel verticale als horizontale toepassingen. HGP-laminaat is postformeerbaar, wat een afgeronde afwerking mogelijk maakt die 
afrekent met onaantrekkelijke randen waar vuil en bacteriën zich schuilhouden. HGS-laminaat is dan weer uitstekend geschikt voor 
vlakke, horizontale toepassingen.

Compact- is uitstekend geschikt voor erg veeleisende ruimtes die onderhevig zijn aan schokken, vocht en slijtage. Het merendeel van het 
Compact-laminaat is zelfdragend (en hoeft dus niet te worden verlijmd op een dragermateriaal)) en biedt een superieure en betrouwbare 
topkwaliteit.

De Younique Laminaten produceert laminaten welke voldoen aan de Europese norm EN438:2005 voor fysische eigenschappen, behalve 
effecten van hoge temperaturen op het oppervlak, zoals weergegeven in de tests met droge hitte van 180°C en de 100ºCkook-test, 
want dan kan het oppervlak beschadigd raken. Daarom wordt het laminaat afgeraden voor keukenbladen of gelijkaardige toepassingen 
waarvoor de resultaten niet kunnen worden gegarandeerd. 

Hogedruk laminaten 
(om te lijmen op een drager)

Compact laminaten
(twee zijden)

Compact laminaten 
(één zijde)

Exterieur Compact

Alle Younique laminaten kunnen worden voorzien van een beschermfolie.

Afmetingen voor 
afgewerkte platen en 
maximaal beprinte 
oppervlakken, steeds 
lengte en breedte.

*Only available in digital print.

Andere afwerkingsopties kunnen op verzoek 
verkrijgbaar zijn.

Technische informatie

 Plaatmaat (mm) Maximaal geprinte oppervlak (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*

*Uitsluitend voor binnen.

 Omschrijving  Benaming Code

 Matte 58TM MAT 58 

 GlossTM * GLS 90

Structuur omschrijvingen

Younique® van de Formica Group is een hogedruklaminaat met een gepersonaliseerde afwerking . Deze wordt in het laminaat verwerkt 
en dus niet alleen op het oppervlak. Hierdoor is het product veel beter bestand tegen schade en zeer onderhoudsvriendelijk. Met 
de Younique-service heeft u de keuze uit hogedruklaminaat of Compact welke geproduceerd worden in enkelzijdig of dubbelzijdig 
decor in diverse diktes en structuren.

Alle Younique projecten zijn geprijsd op volume en ingewikkeldheid. Voor meer informatie over afmetingen, prijs quotaties, 
leveringstermijn, opties voor bestands overdracht, etc. bezoek www.formica.com of contacteer uw Formica Group kantoor of 
vertegen woordiger. 

*Uitsluitend beschikbaar in zeefdruk.

Kwaliteit Omschrijving van Type kwaliteit  Dikte (mm)

HGP* Horizontaal, algemene toepassingen, postformeerbaar,  0,7
  aan één zijde geschuurd

 HGS Horizontaal, algemene toepassingen, standaard  0,9

 VFP* Verticaal, brandvertragend, postformeerbaar  0,7

 CGS Compact, algemenetoepassingen, Standaard kwailiteit  3 - 20

CGF* Compact, algemene toepassingen, Brandvertragende
  kwaliteit  3 - 20

 EDS Geschikt voor buitentoepassingen, zwaar gebruik, standaard   6, 8, 10

 EDF* Geschikt voor buitentoepassingen, zwaar gebruik,   6, 8, 10
  brandvertragend
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1. BESTANDEN DELEN – GRAFISCH WERK: RICHTLIJNEN VOOR DE AANLEVERING

 AFBEELDINGEN DELEN:
 Alle bestanden moeten worden ingediend via onze Younique®-pagina: 

 www.formica.com 

 Hulp nodig? Neem dan zeker contact op met het Younique-team via younique@formica.com. 

 VEREISTEN VOOR HET BESTANDSFORMAAT: 
  - Voor grafisch werk gaat de voorkeur uit naar Adobe Suite in .eps-, .ai-, .indd-, .tiff-, .psd-formaat.

  - Alle relevante links en fonts van de originele bestanden zijn vereist.

  - Rasterafbeeldingen worden verwacht in .tiff-formaat.

  - Grafisch werk moet als CMYK-model worden ingestuurd. Anders wordt het automatisch geconverteerd.

  - Schaal van 10% of 100% wordt aanbevolen.

  - Resolutie: minimaal 100 dpi volledig formaat (bv. bij 10% is 1000 dpi voor de bestanden vereist).

 INFORMATIE & AANBEVELINGEN VOOR DE VERWERKING VAN GRAFISCH WERK:
  - 4 waarden zwart zijn C65, M53, Y51, K100.

  - Fonts moeten worden bezorgd of weergegeven (verzamel bestanden in een zip-bestand als deze via  

  e-mail worden doorstuurt, zodat ze ongewijzigd blijven).

  - Voor grote muurschilderingen en bepaalde toepassingen kan minder dan 100dpi aanvaardbaar zijn.  

  Raadpleeg daarvoor het Younique®-team.

  - Gebruik de pagina instellingen om de overloop aan te geven. Rond elke afbeelding is 5 mm vereist voor  

  de afwerking.

  - Vereisten voor wit 1. Vector – steunkleur is vereist, 2. Raster – alfakanaal is vereist.

  - U moet de beeldrechten bezitten om een afbeelding te kopiëren als u deze met de Younique®-service 

  van Formica Group wilt reproduceren. Aan elke offerte voegen we een basisovereenkomst voor de  

  intellectuele eigendom toe om te garanderen dat het auteursrecht wordt gerespecteerd.

2. PROEFDRUK GOEDKEUREN

  - Voor alle projecten wordt een proefdruk gemaakt ter beoordeling voor de klant.

  - Voordat een bestelling wordt geaccepteerd moet de ontwerper of de klant 

   een digitale proefdruk of een kleurenproefdruk (bij zeefdruk) goedkeuren.

  - Het formaat van de proefdruk hangt af van het project.

3. PRINTEN & PRODUCTIE

 Zijn de lay-out en de proefdruk goedgekeurd, dan kan de bestelling worden geplaatst.

 INFORMATIE VOOR BESTELLING:
  - Hoeveelheid.

  - Kwaliteit.

  - Oppervlakafwerking.

  - Afmetingen.

  - wel of geen beschermfolie.

2 WEKEN Bestanden doorsturen, proefdruk en goedkeuring

5 WEKEN Laminaatproductie transporttijd niet meegenomen

Richtlijnen

PANELEN

KLEURENPROEFDRUK

JPG-BESTAND
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4. KWALITEITSCONTROLE

 Het Younique®-team staat steeds klaar om elk project zo vlot mogelijk af te handelen. Advies is mogelijk 

over onderwerpen zoals het creëren van bestanden of waar deze aangeschaft kunnen worden, tot 

producteigenschappen en toepassingen. Enkele tips:

 WIJZIGINGEN
  - Moet het grafische werk worden aangepast? Neem dan contact op met het Younique-team via 

   younique@formica.com.

  - De productie kan meer tijd vragen als de richtlijnen niet worden opgevolgd.

  - we behouden ons het recht voor om indien nodig extra tijd voor het grafische gedeelte aan te rekenen. 

+  Dergelijke kosten worden eerst voorgelegd voordat het werk wordt uitgevoerd.

 KLEURENMATCH
  - Als een specifieke kleur vereist is, moet een proefdruk worden aangeleverd.

  - Houd er rekening mee dat het moeilijk kan zijn om een specifieke kleur te evenaren, 

   gezien de aard van het proces en het aanbod van mogelijke kleuren.

   - Houd er rekening mee dat zelfgemaakte pigment gemixte inkt voor 

    zeefdruktoepassing beter werkt om exacte kleursystemen te evenaren. 

    Digitale prints beperken zich tot de vaste CMYK-waarden en printinstellingen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Als u vragen heeft hebben wij het antwoord.

 V: Kunnen Younique laminaten geproduceerd worden in de AR Plus® afwerking?
 A: Ja, maar wel uitsluitend voor gebruik in interieurtoepassingen. Niet verkrijgbaar in EDS en EDF.

 V: Kunnen Younique laminaten worden gepostformeerd?
 A: Ja, HGP-laminaat, dat uitsluitend verkrijgbaar is in zeefdruk, is postformeerbaar. HGS-laminaat
   (digitaal) kan in een koude mal licht worden gebogen, maar is niet postformeerbaar.

 V: Moet er een minimumhoeveelheid worden besteld?
 A: Er is geen minimumhoeveelheid voor een bestelling. wij nemen bestellingen vanaf één plaat aan. 
   Voor kleine volumes liggen de prijzen wel hoger, zoals bij elk gepersonaliseerd product.

 V: Kan ik pdf’s gebruiken om bestanden te delen?
 A: Pdf’s worden afgeraden, omdat de kleuren niet altijd even accuraat zijn. Bovendien wordt de transparantie binnen het grafische  

 werk niet altijd correct weergegeven en zijn wijzigingen niet altijd mogelijk. Alle bestandsformaten komen in aanmerking, maar  
 die uit de technische informatie bieden de grootste kans op een goed resultaat.

 V: Worden alle Younique laminaten geleverd met een beschermfolie?
 A: De beschermfolie wordt niet standaard aangeboden. Klanten moeten bij hun bestelling aangeven of een  

 beschermfolie gewenst is.

 V: Garandeert Formica Group aaneengesloten doorlopende prints?
 A: we kunnen niet garanderen dat de prints perfect doorlopen. Het laminaat kan worden aangeleverd met markeringen om de 

 exacte afmetingen later uit te snijden, met een marge van +/- 1,5 mm per lineaire meter. Afwijking langs de buitenzijde  
 <1,5 mm/m, afwijking langs de binnenzijde <7 mm/m.

 V: Hoe exact kunnen afbeeldingen aan beide zijden van een Compact worden gespiegeld?
 A: we kunnen niet garanderen dat afbeeldingen die aan beide zijden worden gedrukt, een perfect spiegelbeeld vormen.
   Formica Group probeert afbeeldingen wel met maximaal 10 mm verschil te spiegelen. Door het productieproces kunnen we
   dat echter niet garanderen.

Als u meer informatie wenst neem gerust contact op met het Younique-team of met het lokale verkoopteam van Formica. De 
veelgestelde vragen worden regelmatig online bijgewerkt op www.formica.com.

Technische informatie

De producten van de Formica Group beschikken over FSC®-certifi cering en voldoen aan de FSC-vereisten. Het netwerk van deelnemende
Europese Formica Group-vestigingen is terug te vinden onder certifi caatnummer TT-COC-003588.
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FREEDOM 
IS FINALLY
YOURS
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