
Bänkskivor, köksöar och stänkskydd
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Dekorerna i Axiom®-sortimentet ger inspiration att skapa det perfekta köket. 
Välj mellan bänkskivor i varma i trädekorer och exklusiva dekorer som marmor 
och granit, eller håll det avskalat och enkelt med enfärgat. Axiom® gör det 
enkelt att designa drömköket.

Sex utvalda dekorer erbjuds i Formica Infiniti®-ytan Absolute Matte - en 
unikt sammetslen yta för ett stilrent och trendigt intryck. Den matta ytan ger 
en diskret och behaglig känsla som skapar lyxig elegans i köket. Axiom® 
bänkskivor, köksöar och stänkskydd är skapade för ett inspirerande liv och 
designade med innovativa och avancerade funktioner för det moderna livet.

Tack vare Formica Groups kvalitetsgaranti behåller våra produkter sin skönhet 
och härliga känsla under många år framöver.
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Närbild av bänkskiva i PP3690 Basalt Slate med ytan Honed.
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Bänkskiva i FT7961 Fog med ytan Absolute Matte och stänkskydd i PP6341 Chalk Black med ytan Softmat.
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Hållbart matt
Formica Infiniti® har en lyxig matt yta med egenskaper speciellt utvecklade för 
köksmiljöer. De klarar småkockarnas kladdiga fingrar och kan skapa en spännande 
och elegant stil som imponerar på varje middagsgäst. Formica Infiniti® har den 
perfekta uppsättningen egenskaper som gör att dina köksytor ser bra ut, känns bra 
och håller sig bra över tid. 

Absolute Matte – låg ljusreflektion

Mjuk och behaglig

Skydd mot fingeravtryck

Skydd mot märken

Vattenavvisande

Antimikrobiell
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Köksinredning med en Formica Infiniti®-bänkskiva i FT6314 Neo Cloud med ytan Absolute Matte samt ett stänkskydd i PP1340 White med ytan Matte 58.



7



8

Ytstrukturen är avgörande i designprocessen – vi berör en yta och den berör oss. Formica Infiniti® står för en ny generation släta och supermatta ytor. Denna 
moderna yta tillför en sensorisk dimension till ditt köks individuella stil utan reflektioner som tar uppmärksamheten från dekorens skönhet. 
Bilderna visar köksinredning med Formica Infiniti®-bänkskiva och köksö i FT7961 Fog, i ytan Absolute Matte samt ett stänkskydd i PP6341 med ytan Softmat.
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Bilderna visar en köksinredning med en Formica Infiniti™-bänkskiva och en köksö i Absolute Matte samt ett stänkskydd i PP1340 White med ytan Gloss.

Axiom®-bänkskivor av ytmaterialet Formica Infiniti® passar perfekt i alla typer av kök, alltifrån minimalistiskt moderna till tidlöst eleganta och visuellt från 
vintage till hightech. Det matta utseendet och det diskreta mönstret smälter harmoniskt samman med andra material i köket. Formica Infiniti® ljusspridande 
matta yta kombinerar trägolv med vitvaror i rostfritt stål och skapar en spännande kontrast till högblanka material. 
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Axiom®-sortimentet återspeglar det moderna livet: tidlöst och elegant men 
ändå praktiskt och hållbart.

Bänkskivor från Formica Group har alltid legat i framkant när det gäller dekorer 
och innovativa ytor, från ikoniska klassiker som VirrVarr™, designad av Prins 
Sigvard Bernadotte, till exklusiva ytor så som Puregrain och Honed.

Axiom® återspeglar betydelsen av köket i våra liv: en plats för matlagning, 
underhållning, samvaro eller firande. I Axiom®-sortimentet finns även 
stänkskydd som ett modernt och hygieniskt alternativ till kakel. Stänkskydd i 
dekoren Chalk Black har dessutom en matt yta som gör att det kan användas 
som griffeltavla.

Axiom® erbjuder överlägsen kvalitet och slitagetålighet för produkter med lång 
livslängd som är lätta att underhålla och rengöra. 

Ett klassiskt val för 
ett modernt kök

Närbild av en bänkskiva i PP5013 Black Fleck med ytan Crystal.
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Köksinredning med en bänkskiva i PP6365 Paloma White och en köksö med den högblanka ytan AR Plus® Gloss.

Den högblanka dekoren Paloma White skapar ett tydligt budskap i ditt kök. Den trendiga och ljusreflekterande dekoren skapar en ljus och ren yta.
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Kökinredning med bänkskiva och köksö i PP7674 Veneto Marble i ytan Satin NDF.

Den dramatiska dekoren Veneto Marble möter effektfullt den diskreta, lågglansiga ytan för ett kök som bibehåller sin elegans och funktion under
många år framöver.
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Köksinredning med bänkskiva i PP5568 Everest i ytan Matte 58.

Uppnå dina designdrömmar med en okonventionell yta inspirerad av konstruerad sten. Skapa en rofylld oas i köket med rena, eleganta linjer.
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Köksinredning med en bänkskiva i PP6945 VirrVarr™ Black med ytan Matte 58.

VirrVarr™ Black är en ikonisk och fulländad dekor som representerar allt som Axiom® köksdekorer står för och som är perfekt skapad för ett härligt 
vardagsliv i köket.
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Köksinredning med en bänkskiva i PP7670 Thai Beamwood med ytan Puregrain.

Ytan Puregrain i kombination med dekoren Thai Beamwood utgör själva hjärtat i detta inbjudande lantliga kök. Den detaljerade ytan är lättskött och hållbar 
och imiterar på ett smart sätt utseendet hos äkta trä.
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Köksinredning med en bänkskiva i PP7671 Newcastle Oak med ytan Puregrain.

Den inbjudande känslan av naturliga träytor i ny tappning med Newcastle Oak – en klassisk men samtidigt modern dekor med alla omtyckta och välbekanta 
fördelar av Axiom® produkterna. Bänkskivor i trädesign utan allt besvär!
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Absolute Matte
Mikrokonturer på materialets yta sprider ljuset och skapar en lyxig matt yta som skänker värme och elegans till inredningen.

AR Plus® Gloss
En högblank yta som är oslagbart tålig mot nötning och perfekt för en
lyxig finish.

Crystal
En mångsidig, småskalig, och lätt böljande yta som skänker ett elegant 
skimmer till dekoren.

Gloss
Ytan Gloss är en blank yta som ger en hög grad av ljusreflektion. 

Honed
En svagt skimrande, taktil yta som påminner om utseendet och känslan av 
borstad matt sten.

Ytor
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Profil

30 mm tjock med rundad kant

Linea
En modern profil med 6 mm radie.

Puregrain
Puregrain utvecklades för att erbjuda en taktil yta med ett naturligt 
utseende som påminner om träslag med olika typer av ådring. Det är en 
tidlös men samtidigt unik tolkning av obehandlat, naturligt trä. Ytan har en 
svag struktur och är halvglansig.

Matte 58
Matte 58 är en homogen, matt och slät universalyta. Den har i allmänhet låg 
ljusreflektion och lämpar sig väl för alla typer av användningsområden.

Softmatt
Soft Matte är en exklusiv sammetslen yta med en extremt låg grad av ljus-
reflektion. Denna helt släta och moderna yta förenar kvalitet med funktion-
alitet då den även kan användas som griffeltavla. 

Satin NDF
Satin NDF är en helt slät yta utan struktur med en låg ljusreflektion. 
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White
FT0949

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Fog
FT7961

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Diamond Black
FT2253

Formica Infiniti®

Absolute Matte

Neo Cloud
FT6314

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Neo Tornado
FT6316

Formica Infiniti®

Absolute Matte
Neo Cyclone
FT6315

Formica Infiniti®

Absolute Matte

Bänkskivor och köksöar

White
PP1340

Matte 58
Gloss

Diamond Black
PP2253

GlossChalk Black
PP6341

SoftmatXenon
PP0193

Matte 58
Gloss

Veneto Marble
PP7674

Satin NDF
Gloss

Stänkskydd

White
PP1340

Crystal Brushed Concrete
PP6275

HonedVeneto Marble
PP7674

Satin NDF VirrvarrTM White
PP6943

Matte 58 VirrvarrTM Black
PP6945

Matte 58

Paloma White
PP6365

AR Plus® Gloss Thai Beamwood
PP7670

Puregrain Newcastle Oak
PP7671

Puregrain Padua Oak
PP6278

Puregrain Walnut Butcher Block
PP0911

Matte 58

Black Fleck
PP5013

Crystal Shadow Oak
PP6695

Puregrain Basalt Slate
PP3690

Honed Everest
PP5568

Matte 58 Everest
PP5568

AR Plus® Gloss

Sortimentsöversikt
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6 mm rundad kant

Dekor Kod Yta
Bänkskiva

3020 x 610 x 30mm
Bänkskiva

3595 x 610 x 30mm
Bänkskiva

3600 x 1240 x 30mm
Köksö

3020 x 665 x 30mm 

Basalt Slate PP3690 Honed l l l l

Black Fleck PP5013 Crystal l l l l

Brushed Concrete PP6275 Honed l l l l

Diamond Black FT2253 Absolute Matte l l l l

Everest PP5568 Matte 58 l l l l

Everest PP5568 AR Plus® Gloss l l l l

Fog FT7961 Absolute Matte l l l l

Neo Cloud FT6314 Absolute Matte l l l l

Neo Cyclone FT6315 Absolute Matte l l l l

Neo Tornado FT6316 Absolute Matte l l l l

Newcastle Oak PP7671 Puregrain l l l l

Padua Oak PP6278 Puregrain l l l l

Paloma White PP6365 AR Plus® Gloss l l l l

Shadow Oak PP6695 Puregrain l l l l

Thai Beamwood PP7670 Puregrain l l l l

Veneto Marble PP7674 Satin NDF l l l l

VirrvarrTM Black PP6945 Matte 58 l l l l

VirrvarrTM White PP6943 Matte 58 l l l l

Walnut Butcher Block PP0911 Matte 58 l l l l

White FT0949 Absolute Matte l l l l

White PP1340 Crystal l l l l

Storlek och tillgänglighet

Dekor Kod Yta Stänkskydd 3050 x 645 x 3mm

Chalk Black PP6341 Softmat l

Diamond Black PP2253 Gloss l

Veneto Marble PP7674 Gloss l

Veneto Marble PP7674 Satin NDF l

White PP1340 Gloss l

White PP1340 Matte 58 l

Xenon PP0193 Gloss l

Xenon PP0193 Matte 58 l

Bänkskivor och köksöar

Stänkskydd

Livstidsgaranti
Denna garanti omfattar alla laminatbänkskivor som uppvisar material- eller tillverkningsfel från installationsdatumet. På grund av egenskaperna i de högblanka ytorna ingår inte dessa i garantin. Kontrollera 
alltid att färgen och ytan är kompatibla innan monteringen, då vi inte godkänner reklamationer till följd av att färg eller yta inte passar ihop. Slutkunden måste följa installations- och underhållsanvisningen som 
medföljer bänkskivan för att garantin ska gälla.

Högblanka bänkskivor

Alla högblanka Axiom®-bänkskivor (AB61) är tillverkade med den unika laminattekniken AR Plus®, vilket gör dem mer tåliga mot repor och nötning än samtliga andra högblanka laminat. Högblanka ytor blir 
lättare repiga och måste därför behandlas mer varsamt.

Undantag från garantin – Formica Infiniti® Absolute Matte yta:
Formica Infiniti® bänkskivor i ytan Absolute Matte uppvisar ett unikt utseende och mångsidiga fördelar, t.ex. skydd mot fingeravtryck och antimikrobiella egenskaper, tack vare nästa generations hartssystem. 
Extra varsamhet måste iakttas när det gäller de unika egenskaper som är kopplade till Formica Infiniti®-produkterna, och vi tar inget ansvar för försämrade egenskaper till följd av normalt slitage.

Stänkskydd
Stänkskydd i Axiom®-sortimentet omfattas av 10 års garanti. Denna garanti omfattar alla stänkskydd som uppvisar material- eller tillverkningsfel i upp till 10 år från installationen. Ytor i Gloss och Softmat blir 
lättare repiga och måste därför behandlas mer varsamt vid installationen.
Vi tar inget ansvar för om produkterna repas.

Garanterad kvalitet
Alla Axiom®-produkter tillverkas strikt i enlighet med europeiska standarder för att säkerställa att de uppfyller alla krav som ställs på ett modernt kök. Bänkskivorna har specifika egenskaper som ökar tåligheten 
mot värme, stötar, fukt och repor (med undantag för Gloss). Formica Infiniti® bänkskivor uppfyller de högsta kraven för produktkvalitet - EN 1186 Material och produkter i kontakt med livsmedel. Denna produkt 
har testats i enlighet med internationella standarder för alla delar av tillverkningen och ändamålsenligheten och är därmed bevisligen tillverkad enligt de högsta standarderna.

Chalk Black
Vid användning av stänkskyddet med funktionsytan Chalk Black rekommenderas att man använder vanlig krita då pennor med flytande krita kan lämna spår på ytan. För mer information och detaljer om hur 
produkten bör rengöras, kontakta oss eller besök www.formica.com.

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata



formica.com
Tel: +46 42 38 48 00

info.sverige@formica.com

För prover:
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