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Anmelderrost designer fornyer børnehospital sammen med Formica® Laminat
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Forandring af sundhedsplejefaciliteter….
Inde- og udefra
Global sundhedsplejeudgifter er sat til at nå det enorme beløb af US$ 10.06 billioner i 2022, og fremgang indenfor
teknologi og lægevidenskab fortsætter med at øges i forventet levetid udover hele verden.
Men teknologi og videnskab er ikke de eneste fokusområder. Vigtigheden af sundhedsplejemiljøet bliver i stigende grad
anerkendt. Den britiske regering annonceredei sit 2017-budget ekstra 3.9 milliarder pund til blandt andet at “accelerere
ejendomstransformation.”
NHS bruger på nuværende tidspunkt mere end 6.5 milliarder pund på at vedligeholde og styre dets ejendomme og
faciliteter, og indrømmer, at ”facilitetsstyring vejer tungt på patientoplevelse”. I december 2018 blev der annonceret
ekstra 963 millioner pund til finansiering – spredt på tværs af 75 projekter – til opgradering af sundhedsplejefaciliteter
over hele England.
Denne brochure vil introducere dig til Formica Koncerns serie af laminat og farveforslag. Du vil opdage, hvordan vores
produkter er blevet anvendt til at skabe rene, beroligende miljøer i sundhedsplejefaciliteter over hele Europa. Og du vil
blive inspireret af den store alsidighed af Formica® Laminater, der dækker alt fra døre, vaskerum og eksteriørbeklædning
med rene, dekorative og langtidsholdbare overflader, der er nemme at vedligeholde.

Hvem er vi?
Formica Koncern er den originale laminatfremstiller af højtrykspresset laminat (HPL) med over 100 år inden for design,
produktinnovation og fremstillingserfaring. Arven og Formica Koncernens brandomdømme er bygget på kvalitet, service
og enestående ekspertise, som sikrer, at produkter møder behovet for dets anvendelse.

Hvad vi laver
Formica Koncernen er verdens førende fremstiller af laminater og overfladeløsninger til kommerciel anvendelse og
boliganvendelser. HPL er vores specialitet, og dets kvalitet har bekræftet dets position som et ledende valg inden
for sundhedsplejeindustrien. Rene, hygiejniske og langtidsholdbare overflader, som er nemme at vedligeholde, er
tilgængelige i mere end 120 almindelige farver såvel som on-trend mønstre og tidløse træsorter.
Ved at arbejde tæt sammen med arkitekter, designere og facilitetsbestyrer, GP praksisser og hospitaler har vores
produkter forvandlet forældede sundhedsplejefaciliteter til moderne, patientvenlige miljøer, 				
som passer til det 21. århundrede.
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Nina Bailey

Design Leder
Sundhedsplejefaciliteter kan blive hjem for nogle af de mest skræmmende øjeblikke i en patients liv. ”Det er vigtigt at
skabe en følelse af positivitet,” siger Nina. ”Gennemtænkt design og omhyggelige valg vil psykologisk støtte patienten
igennem svære tider.”
Nina anbefaler beroligende farver til at lindre og berolige både patienter og gæster. Kølige blå toner, siger hun, vil hurtigt
introducere en positiv følelse i dig.
Hun tilføjer: ”Introduktion af naturlige elementer af træsorter og grønt er en god måde at forbedre velværet hos patienter.
Hav grå, lys oliven og possum er alle nuancer af grøn med en anelse grå undertone. Anvendt rigtigt kan de berolige folk
og minde dem om naturen udenfor. Prøv at kombinere dem med enkle egetræer som for eksempel Naturlig Eg eller
Elegant Eg for at opnå et naturligt slutresultat. ”
For at skabe en beroligende stemning foreslår Nina en kombination af en afslappende nuance af lyserød, såsom Just
Rose med lysegrå og taktile effekter, herunder Saram Twill.
De varme og gule toner af Mojave, Sandsten og Antique er indbydende og hjemlige,, mens palettens mørkere dekorer –
så som Jarrah Legno og Elemental Corten – virker godt sammen ved at løfte lyse toner for at tilføje generelle kontraster.
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Indbydende eksteriør
Beskyt bygge-eksteriør med førende vejr- og UV-resistente egenskaber fra Formica Koncernens beklædningsserie.
VIVIX® og VIVIX® Lap er lige så solide som de er attraktive: en dekorativ overflade på begge sider fanger øjet, mens
dets holdbare, vedligeholdelsesfrie og nem-at-installere egenskaber sparer på de løbende omkostninger.
Ideel for nye hospitaler, renovering og forfriskende til eksisterende områder. Det kan også være en enkel beklædning
af en GP praksis med henblik på at modernisere dets udseende. Her giver VIVIX den perfekte balance imellem
langtidsholdbare egenskaber og en slående æstetik.

F6060 Marron Cumarau
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Omdefinering af primærpleje
for det 21. århundrede
For et ambitiøst beløb på 2.4 milliarder pund blev Forum Sundhedscenter, Coventy, renoveret. Den gamle bygning blev
revet ned for at skabe plads til en af de mest teknisk avancerede GP praksisser i England.
Bestilt af IDS arkitekter kan det nye Forum Sundhedscenter prale af 22 konsultationsværelser i en i en topmoderne
bygning, som indeholder de nyeste teknologier. Designet til at forbruge en brøkdel af den energi som den gamle
bygning anvendte har praksissen anvendt LED belysningsteknologi, innovativ klimakontrol og energibesparende
eksteriørbeklædning.
Dekorativt på begge side blev de 6 mm tykke VIVIX® paneler i Diamantsort anvendt på bygningens eksteriør for at
skabe en visuel kontrast imod det hvide. Fra det funktionelle perspektiv bidrager VIVIX paneler til en bygningstermisk
effektivitet, når det bliver brugt som en del af et regnskylsventileret system.

F4161 Terracotta
F2253 Diamond Black
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F7927 Folkestone
F7940 Spectrum Yellow
F6901 Vibrant Green
F4161 Terracotta

Et friskt look
VIVIX® af Formica Koncern er udvendige facadepaneler, som er blevet brugt til renoveringen af Raahe Hospital i Finland.
Arkitekterne SIPARK Oy og Ulla Mattila valgte VIVIX paneler til både at forbedre det æstetiske udseende og også til
forbedring af den termiske effektivitet af bygningen.

“VIVIX af Formica Koncernen skabte mulighed for at finde de rigtige farver, som ville
reflektere bygningens omgivelser. Den lyse grå Malibu er ren, frisk og moderne og bygger
på samme tid den perfekte base for lysere toner. Vi brugte også Eldorado, Lys Oliven og
Terracotta på altaner og til ydre detaljer for at komplementere farvepaletten.
Ved at skabe en varm og venskabelig velkomst, styrker disse sommertoner
udseendet og oplevelsen af bygningen.”
Saila Palvianen, Arkitekt
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Alsidige, holdbare og hygiejniske overflader ...
Med dets fremragende hygiejniske egenskaber, er Formica® laminat et favorit valg til meget trafikerede miljøer som f.eks.
hospitaler, GP praksisser og plejehjem. Formica laminat er inaktiv og fremmer ikke mikrobiel vækst, hvilket giver ekstra
beskyttelse imod spredning af infektion. Derudover kræver sundhedsplejefaciliteter et begrænset antal samlinger for at
undgå, at fugt trænger ind. Her kan Formica laminat forinden blive formet efter behov og er tilgængelig i et utal af store
arkstørrelser, hvilket er en hjælpunder fremstilling, og når man gerne vil minimere antallet af samlinger.
Formica Compact laminat er også tilgængeligt i et solidt, vandtæt og selvstøttende materiale.
Med de ofte meget stramme budgetter indenfor sundhedsplejesektoren, er Formica laminat et megetpopulært materiale
for sektorens projekt- og facilitetsledere på grund af dets minimale behov for vedligeholdelse og langtidsholdbare
egenskaber. Hospitaler har simpelthen ikke råd til at lukke ned og har ikke den samme luksus som andre kommercielle
bygninger som f.eks. kontormiljøer og skoler med regelmæssige byggeopgraderinger og vedligeholdelsesarbejde, der
udføresi stille perioder eller ved skolelukninger. Formica laminat kan nemt installeres, det er letvægtigt, nemt at rengøre
og vedligeholde og ekstremt langtidsholdbart, og man får glæde af dets ultimative holdbarhed i mange år fremover.

F2255 Polar White
F5323 Nocturne

Formica Compact og Formica Laminat har utallige funktionelle egenskaber, der sikrer en holdbar
løsning uanset anvendelsen:

Formica® Compact
Højtryksstruktureret laminat, opbygget af mange lag kraftigt papir.

Vandtæt

Pletfrit

Hygiejnisk

Kemikalieresistent

Selvstøttende

slagresistent

Enhver orientering

Formica® Laminate
Fremstillet igennem sammensmeltning af lag af imprægneret papir under højtrykspres og temperatur.

Vandtæt

Pletfrit

Hygiejnisk

Kemikalieresistent

Formbare

Flad binding

Enhver orientering

Præstationsudstyrede ikoner er kun for generel reference. For mere specifik produktinformation, herunder teknisk data og garantier, henvises til formica.com
* Tilgængelig ved forespørgsel. Kun tilgængelig i visse størrelser. Kontakt Formica Koncern for mere information.
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F3855 Clear Maple
F0190 Finn Beech

En Russisk revolution
I Kazan, i det sydvestlige Rusland, specialiserer den Interregionale Klinisk Diagnose Center (ICDC) sig i neurologiske
sygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Under deres sidste renovering blev Formica® Compact materiale anvendt på tværs
af alle klinikkens vægge, søjler, bordoverflader og radiatorskjulere. Patienterne elskede det nye look, og deres oplevelse
blev forbedret endnu mere, da Nayada, projektets arbejdsrumsdesignerspecialist, brugte vores Younique® service til at
skabe de skræddersyede navigationspaneler til at hjælpe gæster med at finde vej rundt i centeret.

“Vi har forsøgt at finde designløsninger, der hjælper med at skabe et hyggeligt, behageligt
miljø, der møder de høje sanitære krav, og har en lang holdbarhed – hjørnestenen af
moderne bæredygtig arkitektur.”
Olga Novikova, Arkitekt
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Beroligende modernitet på Irlands vestkyst
Som en del af en nylig færdiggjort 75-sengeafdelingsblok hos Universitetshospital Glaway blev Formica® Laminat
anvendt til indvendige dørbeklædninger, monterede møbler og integrerede paneler (IPS).
Med 18 millioner pund til udvikling og Moloney O’Beirne Arkitekter i spidsen stolede hospitalet på Formicas laminat
præstationsevner – især dets slagresistente egenskaber, dets nemme vedligeholdelse, og dets tilgængelighed i en bred
serie af dekorer.
I en indsats for at nedsætte patienters stress blev Seed, Thristle, Sandstone og Folkestone dekorer anvendt på de
monterede møbler og på mere end 400 dørbeklædninger, hvilket skabte et miljø, der er lige så rent og moderne, som
det er beroligende.

F5344 Seed
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F0949 White
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Udvidelse af vores område i Spanien
Formica® HPL og Formica® Compact blev brugt hele vejen igennem ved Hospital Quiron Vizcaya i Biscay, Spainen.
Designet af Arquiplan, som leverede mere end det obligatoriske rene og nemme vedligeholdelsesoverflader til hospitalet.
De skabte også en varm og indbydende atmosfære, som er værdsat af personale og patienter.
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Hvordan design kan hjælpe
mennesker med demens
I 2025 har Alzheimers-samfundet estimeret, at antallet af engelske patienter med demens vil overstige en million. Når 70
% af demenspatienter også lever med en anden medicinsk tilstand, er design for demens vigtigere end nogensinde før.
Demens påvirker hukommelses- og genkendelsesevner, så misforståelse og forvirring er almindeligt. Nøglen til
succesfuldt design er forståelsen af, hvordan de som lever med demens opfatter sundhedsplejemiljøet omkring dem.
For eksempel kan ændringer i dørfarver blive opfattet som trin, så det bør være minimeret, hvor end det er muligt.
Toiletter bør have kontrast til gulvet og omkringliggende vægge for at gøre dem mere synlige, mens trappekanter bør
have en højere tone og værdikontrast for at minimere fald.
Mens farveforskelle spiller en kritisk rolle ved at sørge for, at alt vigtigt skiller sig ud, kan det også blive brugt til at dirigere
beboere væk fra de områder, som de ikke bør have adgang til.
Ved at anvende klare kontraster i farver kan man markere vigtige områder, der bruges til noget forskelligt som f.eks.
toilet, bibliotek og kantineområde.
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Gadekunstnere bruger modige farver til
at booste hospitals velvære
I et design-samarbejde mellem Formica Koncern, Fundación Aladina og Ink på den nye ungdoms-onkologiske-afdeling
i Gregorio Marañón Hospital, Madrid kan man se en donation og installation af spektakulære vægmalerier skabt af
kunstneren Okuda San Miguel.
Formålet med initiativet er at øge velværet hos de unge og deres familier under deres ophold på hospitalet ved at levere
et indbydende område, som er fuld af farver. Projektet er blevet til i kølvandet på renoveringen af de pædiatriske og
tilstødende områder af San Carlos Hospital Klinik i Madrid i 2017, som også blev udført af Formica Koncern sammen
med Fundación Aladina og Okuda.

Okudas arbejde blev digitaliseret på Formica® Laminat paneler ved at anvende Younique® af Formica Koncernens
service og blev anvendt i et utal af vægmalerier på mere end det 100 kvadratmeter nye gulv på 		
Gregorio Marañón Hospital.
Arbejdet gik ud på at indarbejde kunstnerens karakteristiske designs, geometriske strukturer og multifarvet print.
Okuda siger om området:

“Jeg ønskede at skildre den mest barnlige og optimistiske del af mine værker, for
følelsesmæssigt at forandre det og give det en ny energi, som vil bidrage til et øget
velvære hos alle, som passerer igennem det.”
Vægmalerierne skaber et ukonventionelt og behageligt område for patienter, deres familie og centrets medicinske
personale, som alle kan nyde godt af.
Formica® laminater og paneler bliver ofte installeret på hospitalscentre, da de kombinerer elegant design med
maksimum holdbarhed, to vigtige funktioner for trafikerede områder som disse. I dette projekt, og gennem vores
Younique af Formica Koncerns digitaliserings service, anvendte Formica Group Okudas værker på højtrykslaminat,
hvilket skabte et storslået område af farver og kunst på Gregorio Marañón.
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“Dette initiativ forbedrer livskvaliteten for unge med
kræft. Aladinas målsætning er at menneskeliggøre
hospitaler og at gøre opholdet for kræftpatienter og
deres familier så behageligt som muligt. I dette tilfælde
blev det en introduktion af levende og iøjefaldende
design til enheden for at frembringe en mere hjemlig
atmosfære, der bevæger sig væk fra den sterile følelse,
som traditionelt er forbundet med hospitaler.”
Lorena Díez, Direktør for Fundación Aladina HospitalerHospitals

“Dette projekt indeholder den mest barnlige del af mit
arbejde, selv om vi i dette tilfælde også tilføjede et
mere poplignende element med introduktionen af print
og Kaos Star, et af mine ikoner, som præsenterer en
anderledes måde at gøre tingene på.”
Okuda San Miguel, Kunstner
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Anmelderrost designer fornyer børnehospital
sammen med Formica® Laminat
Britiske designer, Morag Myerscough, er kendt for at gøre hospitaler og skoler lysere og for offentlige kunstinstallationer
med sin farverige og iøjefaldende samfundsdesignprojekter.
Et af de største områder, som er forandret af Morags levende tilgang, er Sheffield Børnehospital, hvor hun har forbedret
46 rum med eget bad og 6 flere belægningspladser ved at bruge Formica laminater. Rummene er en del af en serier
bestilt af Artfelt, børnehospitalets velgørenheds kunstprogram, der har som en del af dets mission at forandre patienters
oplevelse ved at bruge kunst og design.
Frembringelsen af lyse og visuelt stimulerende vægge kan hjælpe til at distrahere børn fra at genopleve angst gennem
lange ophold på afdelingen eller før operation. Morag var opmærksom på den følsomhed, der kræves ved udformningen
af et hospitalsmiljø, og hun arbejdede sammen med Artfelts manager, Cat Powell, og holdt møder med både personale
og patienter under hele processen.
Morag tegnede i alt fire temaer. De fire temaer roterer igennem værelserne og indeholder farver, som er særligt valgt til
børn, der muligvis er særligt sensitive eller lider af autisme.

“Fra det arbejde, som jeg har udført indenfor sundhedspleje, så ved jeg, at det er utrolig
positivt for mennesker at have kunst på hospitaler. Ingen vil føle sig bedre tilpas ved at
gå ind i et dystert, gråt rum. Men når man går ind i et rum, som får dig til at føle, at andre
bekymrer sig om dig og tænker på dig – er jo logik for burhøns. Det gør folk lykkeligere og
mere forsikret om, at alle bekymrer sig for dem og ønsker, at de får det bedre.”
Morag M, Designer
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