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Bilden visar: 
VirrVarr Black Matte58 bänkskiva

AllA hAr ett dröMkök, nu är det 
dAgs för dig Att VäljA ditt

Axiom® by formica group är ett fantastiskt utbud av bänkskivor och 
stänkskydd med unik design och vackra ytor som hjälper dig att skapa 
ditt drömkök.

Alla dekorer i Axiom® sortimentet består av bänkskivor (en rundad 
långsida) och köksöar (två rundade långsidor) som kan kompletteras 
med ett spännande utbud av stilrena stänkskydd.
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s 8-9 Crystal
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Omslagsbilden visar:
Breccia Marrone honed bänkskiva och köksö
White scovato köksö

s 18-19 finewood 

s 20-21 Axiom® true scale 

s 22-23 stänkskydd

s 24-27 sortiment

s 28 kvalitetsgaranti

s 29 formica och miljön
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AxiOM® – ett helt nytt sOrtiMent
design OCh färg 
i Axiom® sortimentet finns 32 olika färger och mönster, vilket gör det lätt att hitta en bänkskiva som passar just dig. 

ytOr
i Axiom® sortimentet finns åtta trendiga och klassiska premiumytor att välja bland, vilket innebär att ditt drömkök inte bara 
kommer se bra ut, det kommer även att kännas bra.

stänkskydd
tio stänkskydd har blivit speciellt utvalda för att komplettera utbudet av Axiom® bänkskivor och ge ditt drömkök en modern och 
stilren känsla. 

PrOVBeställning
Att se prover av bänkskivor eller stänkskydd är en viktig del i valet av ditt drömkök. Prover beställer du enkelt genom att kontakta 
oss via email info.sverige@formica.com eller genom att besöka axiomworktops.com. 



HONED
honed är en sofistikerad yta som efterliknar  
utseendet och känslan av borstad, matt sten.
Bilden visar: 
Breccia Marrone honed bänkskiva
Alpino Matte58 stänkskydd

Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm 
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HONED

Brushed 
Concrete

PP6275 AHD

Basalt Slate
PP3690 AHD
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Breccia 
Marrone

PP6371 AHD
TRUESCALE

- se sid. 20-21TRUESCALE
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SCOVATO
den uttrycksfulla ytan scovato ger liv åt din 
bänkskiva och skapar vackra, moderna köksytor.
Bilden visar: 
diamond Black scovato bänkskiva och köksö
frosted silver gloss stänkskydd
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White
PP1340 SCO

Diamond 
Black

PP2253 SCO

Black 
Sequoia

PP6369 SCO
TRUESCALE

Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm

SCOVATO

- se sid. 20-21TRUESCALE
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ETCHINgS
etchings ger din bänkskiva ett autentiskt 
utseende av granit.
Bilden visar: 
Avalon granite Black etchings bänkskiva
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Everest 
PP5568 AET

Avalon 
Granite Black

PP6967 AET

Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm

ETCHINgS
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Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm

CRySTAl
CRySTAl
en sofistikerad yta med ett mjukt skimmer.
Bilden visar: 
Black fleck Crystal bänkskiva
xenon Matte58 stänkskydd
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Black Fleck
PP5013 CR

Warm 
Splatter

PP4462 CR

Sicilian 
Granite

PP4266 CR

White
PP1070 CR
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AR PlUS® glOSS
Ar Plus högblanka bänkskivor ger en modern 
och lyxig känsla.
Bilden visar:
Paloma White Ar Plus® gloss bänkskiva 
frosted jade gloss stänkskydd

11

Serene
PP5963 AB

Everest
PP5568 AB

Paloma 
Black

PP6364 AB

Paloma 
White

PP6365 AB

AR PlUS® glOSS
Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm



Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm
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MATTE58
MATTE58
Matte58 är en slät, matt yta som ger en ren och 
modern känsla.
Bilden visar:
VirrVarr White Matte58 bänkskiva och köksö
Alpino Matte58 stänkskydd
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Paloma 
Light Grey
PP6367 MAT

VirrVarr
White

PP6943 MAT

Everest
PP5568 MAT

VirrVarr
Black

PP6945 MAT

Geo Citadel
PP5273 MAT
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MATTE58
MATTE58
Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm
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Wenge 
Butcher Block

PP6965 MAT

Cotswold 
Beech

PP6414 MAT

Walnut 
Butcher Block

PP0911 MAT

Swedish 
Blocked Beech

PP6152 MAT

Blocked 
Beech

PP7581 MAT

Oriental 
Block

PP0847 MAT

Matte58 är en slät, matt yta som ger en ren och 
modern känsla.
Bilden visar:
swedish Blocked Beech Matte58 bänkskiva 
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PUREgRAIN
Puregrain är en slät, linjär trästruktur som ger 
ett naturligt intryck. ytan finns tillgänglig i tre 
vackra trädekorer.
Bilden visar:
swedish Oak Puregrain bänkskiva och köksö
White scovato köksö
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Swedish 
Oak

PP6360 PGN

Sauvignon 
Oak

PP6359 PGN

Shadow Oak
PP6695 PGNTRUESCALE

Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm

PUREgRAIN

- se sid. 20-21TRUESCALE



by FORMICA  GROUP

Bänkskivor
3020 x 610 x 30mm 
3595 x 610 x 30mm

Köksöar
3020 x 665 x 30mm

FINEWOOD

Bali Wood
PP6279 FWD

Padua Oak
PP6278 FWD

FINEWOOD
den detaljerade träådringen i ytan finewood ger 
dig en naturlig men samtidigt exklusiv träyta.
Bilden visar:
Bali finewood köksö
White Crystal bänkskiva

19



true scale har utvecklats av formica group för att fånga den naturliga skönheten hos material som granit, sten och trä, utan de täta repetitioner i mönstret 
som normalt återfinns på laminat. Axiom true scale bänkskivor speglar det verkliga utseendet hos naturliga material över hela bänkskivans bredd – och för 
dig närmare naturen och ditt drömkök.

TRUESCALEby FORMICA  GROUP
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BRECCIA MARRONE
PP6371 AHD

honed

scovato

BLACK SEQUOIA
PP6369 SCO

puregrain

SHADOW OAK
PP6695 PGN

Bilderna visar en fullskalig 3600x1400 mm laminatskiva som efterliknar naturliga sten- och trämönster. 
610 mm breda bänkskivor och köksöar tillverkas med hjälp av en fullskalig skiva i 1400 mm bredd, därför visar varje 
bänkskiva och köksö varierande mönster och egenskaper, precis som naturliga material.
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Bilderna visar en fullskalig 3600x1400 mm laminatskiva som efterliknar naturliga sten- och trämönster. 
610 mm breda bänkskivor och köksöar tillverkas med hjälp av en fullskalig skiva i 1400 mm bredd, därför visar varje 
bänkskiva och köksö varierande mönster och egenskaper, precis som naturliga material.



Diamond 
Black

PP2253 GLS

gloss

Frosted 
Silver

PP6354 GLS

Frosted 
Jade

PP6353 GLS

Carnaval
PP1238 GLS

Xenon 
PP3737 GLS

Everest
PP5568 AET

etchings

Alpino
PP1040 GLS

by FORMICA  GROUP
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stänkskydd 
stänkskydd i kompaktlaminat är det eleganta alternativet till kakel och är hygieniskt och lätt att montera. Axiom® stänkskydd kan användas som 
ett diskret komplement till din bänkskiva eller som ett framträdande inslag i din design. Välj bland:

Bilden visar: 
Black scovato bänkskiva
Carnaval gloss stänkskydd

Stänkskydd
3050 x 645 x 3mm 

Alpino
PP1040 MAT

matte58

Xenon 
PP3737 MAT

matte58

Everest
PP5568 GLS

gloss gloss

glossglossglossgloss
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stänkskyddstOrlekAr

NAMN KOD YTA PROFIL*

STORLEKAR 

B B K

3020mm 
x610mm
x30mm

3595mm 
x610mm 
x30mm

3020mm 
x665mm 
x30mm

AVAlOn grAnite BlACk PP6967 Aet lineA l l l

BAli WOOd PP6279 fWd lineA l l l

BAsAlt slAte PP3690 Ahd lineA l l l

BlACk fleCk PP5013 Cr lineA l l l

BlACk seQuOiA PP6369 sCO lineA l l l

BlOCked BeeCh PP7581 MAt lineA l l l

BreCCiA MArrOne PP6371 Ahd lineA l l l

Brushed COnCrete PP6275 Ahd lineA l l l

COtsWOld BeeCh PP6414 MAt lineA l l l

diAMOnd BlACk PP2253 sCO lineA l l l

eVerest PP5568 AB lineA l l l

eVerest PP5568 Aet lineA l l l

eVerest PP5568 MAt lineA l l l

geO CitAdel PP5273 MAt lineA l l l

OrientAl BlOCk PP0847 MAt lineA l l l

PAduA OAk PP6278 fWd lineA l l l

PAlOMA BlACk PP6364 AB lineA l l l

PAlOMA light grey PP6367 MAt lineA l l l

PAlOMA White PP6365 AB lineA l l l

sAuVignOn OAk PP6359 Pgn lineA l l l

serene PP5963 AB lineA l l l

shAdOW OAk PP6695 Pgn lineA l l l

siCiliAn grAnite PP4266 Cr lineA l l l

sWedish BlOCked BeeCh PP6152 MAt lineA l l l

sWedish OAk PP6360 Pgn lineA l l l

VirrVArr BlACk PP6945 MAt lineA l l l

VirrVArr White PP6943 MAt lineA l l l

WAlnut ButCher BlOCk PP0911 MAt lineA l l l

WArM sPlAtter PP4462 Cr lineA l l l

Wenge ButCher BlOCk PP6965 MAt lineA l l l

White PP1340 sCO lineA l l l

White PP1070 Cr lineA l l l

leVerAnsPrOgrAM 
B Bänkskiva (en rundad långsida) 
K köksö (två rundade långsidor)

ytförteCkning 

företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående varsel.
de färgdekorer som återges i denna publikation har matchats så nära som 
trycktekniken tillåter. Vi rekommenderar dock att du beställer prover innan ditt inköp.

*lineA är en u-profil med en modern, rundad sida.

NAMN KOD YTA

AlPinO PP1040 gls

AlPinO PP1040 MAt

CArnAVAl PP1238 gls

diAMOnd BlACk PP2253 gls

eVerest PP5568 gls

eVerest PP5568 Aet

frOsted jAde PP6353 gls

frOsted silVer PP6354 gls

xenOn PP3737 gls

xenOn PP3737 MAt

 3050mm x 645 x 3mm*

Bilden visar:
shadow Oak Puregrain 

bänkskiva och köksö

AB

AET

AHD

CR 

FWD 

MAT

PGN

SCO 

GLS

f inewood

honed matte58

scovato

crystal puregrain

etchings

  Ar Plus® 
gloss

gloss

*Måtten kan variera något på grund av tillverkningsprocessen. företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående varsel. de färgdekorer som återges i denna 
publikation har matchats så nära som trycktekniken tillåter. Vi rekommenderar dock att du beställer prover innan ditt inköp.

Bilden visar: 
diamond Black 
scovato bänkskiva
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Diamond  
Black

PP2253 SCO

scovato

Avalon  
Granite Black

PP6967 AET

etchings

Breccia  
Marrone 

PP6371 AHD

honed

TRUESCALE

Everest
PP5568 MAT

matte58

Black 
Sequoia

PP6369 SCO

scovato

TRUESCALE

Geo Citadel
PP5273 MAT

matte58

Swedish  
Blocked Beech

PP6152 MAT

matte58

VirrVarr 
Black

PP6945 MAT

matte58

VirrVarr 
White

PP6943 MAT

matte58

Shadow  
Oak

PP6695 PGN

puregrain

TRUESCALE

Bali 
Wood  

PP6279 FWD

f inewood

Wenge  
Butcher Block

PP6965 MAT

matte58

Walnut  
Butcher Block

PP0911 MAT

matte58

Oriental  
Block  

PP0847 MAT

matte58

Cotswold 
Beech  

PP6414 MAT

matte58

Swedish 
Oak 

PP6360 PGN

puregrain

Blocked 
Beech  

PP7581 MAT

matte58

Basalt Slate
PP3690 AHD

honed

Brushed  
Concrete

PP6275 AHD

honed

Everest
PP5568 AET

etchings

Sauvignon 
Oak  

PP6359 PGN

puregrain

Padua 
Oak  

PP6278 FWD

f inewood

Warm  
Splatter  

PP4462 CR

crystal

Sicilian  
Granite  

PP4266 CR

crystal

Black 
Fleck  

PP5013 CR

crystal

Paloma  
Light Grey 
PP6367 MAT

matte58

  

White
PP1070 CR

crystal

   

White
PP1340 SCO

scovato

Diamond 
Black

PP2253 GLS

Everest
PP5568 GLS

Carnaval
PP1238 GLS

Frosted 
Silver

PP6354 GLS

Alpino
PP1040 MAT

matte58

Xenon
PP3737 MAT

matte58

 

Alpino
PP1040 GLS

gloss

Everest
PP5568 AET

etchings

AxiOM® - sOrtiMent stänkskydd 

  

Everest  
PP5568 AB

 Ar Plus® 
gloss

Paloma 
Black

PP6364 AB

 Ar Plus® 
gloss

   

Serene
PP5963 AB

 Ar Plus® 
gloss

Paloma 
White

PP6365 AB

 Ar Plus® 
gloss

gloss gloss

gloss

Xenon
PP3737 GLS

gloss

Frosted 
Jade

PP6353 GLS

gloss gloss
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fOrMiCA OCh Miljön
På formica group främjar vi en kultur som kräver ständig förbättring av vår totala påverkan på miljön, inklusive 
hållbara tillverkningsprocesser. Våra europeiska fabriker driver ett miljöledningssystem som uppfyller kraven 
enligt isO 14001:2004 och gör att vi kan erbjuda genuina miljömeriter till våra konsumenter och beställare. 
för att ta reda på mer om vårt engagemang för hållbara metoder och vår livscykelanalys (lCA) besök gärna 
axiomworktops.com

Carbon Trust
formica group är stolta över att vara den första laminattillverkaren i världen att tilldelas Carbon trusts märkning Carbon 
reduction. för att kvalificera för denna märkning var formica group tvungna att certifiera varje produkts klimatpåverkan 
i enlighet med PAs 2050:2008, footprint expert™ guide samt uppförandekoden för produkters utsläpp av växthusgaser 
(the Code of good Practice for Product ghg emissions and reduction Claims), vilket inkluderar Axiom bänkskivor.

GREENGUARD
som en av våra strategier för hållbarhet, har formica group tagit viktiga steg för att se till att dess produkter främjar en 
hälsosam inomhusluft i bostäder, kontor, skolor och andra inomhusmiljöer.

Forest Stewardship Council 
forest stewardship Council (fsC) är en oberoende och icke-statlig ideell organisation som inrättats för 
att främja ansvarsfull förvaltning av världens skogar. formica group har uppnått fsC:s internationellt 
erkända spårbarhetscertifiering “Chain of Custody” som innebär att vårt material kan spåras genom hela 
tillverkningsprocessen, från skogen och ända fram till konsumenten. du finner vårt fsC COC certifikat (nummer tt-
COC-003588) från det oberoende certifieringsorganet BM trAdA på vår hemsida formica.com 

SVANENMäRKT  
Vi arbetar målmedvetet för en bättre miljö när det gäller de material vi använder och de rest- och avfallsprodukter 
som uppstår vid produktion. Vår Axiom bänkskiva klarar alla de miljökrav som sis miljömärkning ställt i sverige.
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PrOduktkVAlitet
Kvalitetssäkrade

samtliga Axiom bänkskivor är tillverkade i enlighet med europeiska standarder för att försäkra att de 
möter de höga kraven i ett modernt kök. specifika egenskaper har tillförts bänkskivan för att öka dess 
motståndskraft mot värme, slag, fukt och repor (gäller ej högblanka ytor). Axiom bänkskivesortiment 
har uppnått den högsta utmärkelsen för produktkvalitet – firA gOld AWArd. Bedömningen för denna 
utmärkelse görs av den brittiska föreningen furniture industry research Asscociation, i enlighet med 
internationella standarder för alla aspekter av utförande och “ändamålsenlighet”, och innebär en 
försäkran om att produkten har tillverkats enligt högsta standard. 

AR Plus® gloss bänkskivor

den unika Ar Plus® teknologin finns hos samtliga Axiom högblanka bänkskivor (AB) och ger 
stor motståndskraft mot slitage och nötning jämfört med andra högblanka laminatytor. Men 
högblanka laminat har mindre motståndskraft mot repor generellt och större försiktighet bör 
iakttas.

Bilden visar: 
VirrVarr Black Matte58 bänkskiva

Reducering av
koldioxidutsläpp

Vi har åtagit
oss att minska 

koldioxidutsläppen av 
denna produkt. 



Alla har ett drömkök, nu är 
det dags för dig att välja ditt
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formica, formica Anvil device och Axiom är registrerade varumärken som tillhör 
the diller Corporation. © 2012 the diller Corporation. A fletcher Building Company

för beställning av prover vänligen 
kontakta oss via email 
info.sverige@formica.com eller 
besök axiomworktops.com




