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Gæstfrihedssektoren forbliver dynamisk med en økonomisk situation der er i konstant udvikling, med en konstant 
forventning til højere niveau af kundeservice i et meget konkurrencepræget landskab. Trends ændrer sig hurtigt og vi ser en 
øget teknologioptagelse, herunder kundetilpasning og et fokus på selvbetjening. 

Andre udfordringer inkluderer alternativer som Airbnb, økonomisk usikkerhed, ændret forbrugerkrav og det at håndtere 
forventninger til hygiejne. Hvad der er blevet ret tydeligt fremadrettet, er at disse miljøer er nødt til at overveje deres evne til 
at være tilpasningsdygtige indenfor anvendelse og tage mere hensyn til behovet for hygiejnisk design som en vigtig faktor. 

Med alle disse udfordringer er det bedst hvis vi forbedrer os selv med design der kan gennemføres i dets tempo.    

Denne brochure vil introducere dig til Formica Groups serier af laminater og farveforslag. Du vil opdage, hvordan vores 
produkter er blevet anvendt til at skabe stilfulde, moderne og indbydende miljøer i barer, restauranter, cafeer, hoteller, 
natklubber og meget mere. Og du vil blive inspireret af den store alsidighed af Formica laminater, hvor præstation og design 
er kombineret for at kunne levere virkelig betagende omgivelser indenfor arbejde, afslapning – og leg.

Gæstfrihedsdesign 
til den foranderlige 
verden 

Hvem er vi? 
Formica Group er den oprindelige fabrikant af højtrykslaminat (HPL) med mere end 100 års design, produktinnovation og 
fremstillingserfaring. Formica Groups arv og brand-omdømme er baseret på kvalitet, service og enestående ekspertise, 
der sikrer, at produkterne opfylder behovene for deres anvendelse.

Hvad vi laver
Formica Group er verdens førende fabrikant af laminat og overfladeløsninger til kommerciel brug. HPL er vores specialitet, 
og dets egenskaber har bekræftet dets position som det førende valg indenfor gæstfrihedsindustrien. Ren, hygiejnisk, 
langtidsholdbar og nem at vedligeholde. De er tilgængelige i mere end 150 almindelige farver såvel som trendy mønstre 
og tidløse træsorter. 

Ved at arbejde tæt sammen med arkitekter, designere, managere og ejere kombinerer vores produkter smukt design og 
meningsfuld funktionalitet. Fordi det kun er Formica Group, der skaber alsidige overfladeløsninger, som er inspireret og 
tilpasset til måden, folk lever, arbejder og leger på.
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Nina Bailey
Formica Group Design Manager

En anerkendelse af skiftende livsstil og behovet for en mere behagelig og sundere livsstilsbalance,  
er mere udbredt, hvilket driver de store ændringer indenfor gæstfrihedstendenser.

“Vi ser en sløring af rum, som på nuværende tidspunkt har mere hjemmelivs temaer der blender 
sig med gæstfrihedstrends.,” udtaler Nina. “I skabelsen af behagelige omgivelser, ser vi en 
introduktion af lysere, mere tropiske toner og en bevægelse imod de mørkere nuancer indenfor 
gæstfrihedsinteriør. Og denne trend strækker sig hele vejen igennem branchen af hoteller, barer, 
cafeer og restauranter.”

Nina anbefaler biophilic design til at skabe mere bløde og afslappende miljøer. Toner af grønt, blåt 
og gult resonerer med land, hav og jord – og integrerer naturen og giver en følelse af velvære i 
gæstfrihedsrum. 

Hun tilføjer: “Dybe juveltoner, der minder om paletter fra midten af århundredet, skaber et look af 
tidløs elegance. De er ideelle til et gæstfrihedsprojekt der skal holde længe, med rige farver som 
kæder os sammen med vores arv gennem en nostalgisk genoplivning og med en forsikrende følelse. 

“Disse grunde er årsagen til at vi skaber en gæstfriheds palette af mørkere og mere lunefulde 
nuancer, af jordlige gule, terrakotta og grågrønne farver. Når de er kombineret med et mere modig 
hvidt marmor og klassisk eg, giver det en forankret følelse, med antikke messingmetal accenter, der 
tilføjer interessante indslag af materialekontraster til barer og modtagelsesområder.”
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Holdbar præstation
Ideelt egnet til at imødegå udfordringerne ved ensartet fodaftryk og tunge bevægelige genstand er Formica® Laminat det 
perfekte svar på trafikerede omgivelser. Ridseresistent kan aftørres og med lang holdbarhed, hvor hvert design tilpasses 
til at kunne modstå tidens prøve. 

Ideel til vægge, møbler, døre og vaskerum tåler Formica Laminat komfortabelt hverdagens slag fra madvogne, kufferter 
og kunder fra restauranter, hoteller, barer og natklubber. Dets hygiejniske egenskaber tilbyder også værdifuld beskyttelse 
imod spredning af bakterier i både køkkener og vaskerum.
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Iøjefaldende design 
Uanset dine omgivelser har Formica Group dig dækket ind. Fra den naturlige effekt af træsorter og sten til modige 
erklæringer igennem mønstre, farver og individuelle prints, er det nemt at skabe den skræddersyede følelse, som du 
behøver. Bland nemt farver, teksturer og træsorter. Vælg et tone-til-tone-design. Eller placer mønstre ved siden af solide 
farver. Når inspirationen rammer, så lad Formica Laminat give din vision liv.

DecoMetal®

Betagende virkelige metaloverflader blandet med fleksible og praktiske laminater. Disse moderne stilarter er tilgængelige 
med strukturerede, skulpturerede, børstede og hamrede effekter.

ColorCore® Compact
Kompakt med en farvetilpasset kerne og et trendy overfladedesign er ColorCore Compact hjørnestenen i dit miljø. 
Velegnet til udskæring, routing eller gravering, og giver derfor utallige kreative muligheder.

Younique®

Indarbejder unikke mønstre, logoer, billeder og skræddersyet designs, herunder skiltning og firmamærkning direkte på 
vægge eller døre med Younique. Intet andet vil se helt sådan her ud. 
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Uendelige muligheder
Med Formica® Laminat er det kun grænserne for din vision der sætter en begrænsning. Bring dine gæstfrihedsomgivelser 
til live med smarte valg og super færdigbehandlinger. 

Brug de solide farver fra ColorCore® Compact for at skabe holdbare, attraktive og virkelige uforglemmelige 
receptionsområder. Vælg mellem naturlige hvide farver, moderne sorte farver eller mellem kølige grå farver for betagende 
vandrette og lodrette installationer. Sæt prikken over i’et til værtstationer, baroverflader og hotelmøbler med skræddersyet 
gravering, udskæring eller routing.

Vær trygt afhængig af overfladepræstationen fra AR Plus® Gloss til at holde din cafés overflader i uberørt tilstand. Disse 
overlegne højglans laminater tilbyder dobbelt holdbarhed i forhold til traditionelle alternativer og giver en syv års garanti. 
Brandhæmmende muligheder er også tilgængelige, hvilket tilbyder den ideelle løsning til vægge, borde og døre. 

Opløft din bars omgivelser og giv dine støtter en førsteklasses oplevelse med den betagende elegance fra DecoMetal®. 
Teksturerede, skulpturerede, børstede og hamrede effekter giver al den stil du har brug for. Vores eksklusive designs 
fuldender pakken. 

Tilføj prikken over i’et med tilpassede overflader i din hotelbar eller restaurant gennem farver fra Formica Collection. Nyd 
træsorter, mønstre og trendy farver både indenfor standarden HPL og laminat af kompakt kvalitet.
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Alsidige, holdbare og hygiejniske overflader 
Med dets fantastiske hygiejniske egenskaber, er Formica® Laminate – som kan hjælpe med at minimere væksten af 
bakterier – det foretrukne valg i mere trafikerede miljøer såsom barer, restauranter, cafeer og vaskerum. 

Dets øjeblikkelige installering giver en overflade, der gør designet og implementeringen af et rengøringssystem nemt 
og ligetil. Hvilket giver ro i sindet for både ansatte og besøgende, og er også i overensstemmelse med vores tids høje 
kundeforventning og hjælper dine lokaler med at skille sig ud af mængden af konkurrence.  

De lave vedligeholdelsesomkostninger ved Formica laminat og dets varige ydeevne er en velkommen tiltrækning for 
gæstfrihedsindustriens arkitekter og designere.

Præstationsfunktioner

Præstationsfunktionernes ikoner er kun til generel henvisning. For mere specifik produktinformation, herunder tekniske data og garantier, henvises til formica.com 
*FR standard, som er tilgængelig på anmodning. Kun tilgængelig i bestemte størrelser. Kontakt Formica Group for mere information. 

Brandsikre*

SmudsafvisendeSelvstøttende VandtætFormbare

Flad limning Slagfast

Enhver orientering

Kemisk resistentHygiejnisk
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Førsteklasses helt ind til kernen
Bring din færdigbehandling til det næste niveau med ColorCore® fra Formica Group. ColorCore fås i mange af de 
almindelige HPL-nuancer og giver et ekstra elegant look til områder med høj trafik ved at levere ensartet farve hele vejen 
igennem, hvilket sikrer, at laminatsamlingerne er usynlige. 

Tilgængelig i otte overfladefærdigbehandlinger og i 18 smukke dekorer. Det er den førsteklasses vej til at tilføje dybde og 
stil til alle hotel- og restarationsomgivelser. 

Tilføj en anden dimension til dit design ved at anvende en af Formica Groups eksklusive teksturer tilgængelige på 
en vifte af dekorer. Gør din enkle, solide farveoverflade mere attraktiv ved at bruge Midrodot, skab et elegant og 
sofistikeret niveau af glans takket være Plex, gør træsorter mere levende takket været Puregrain og Naturelle, og tilføj en 
førsteklasses følelse med en naturinspireret færdigbehandling som Honed (finpudset) eller Satin NDF. 
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Tag et nærmere kig 
på nogle af vores case-
studier fra hotel- og 
restaurationsbranchen
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Belgisk brilliance 
I Gents Baudelo-kapel fra 1500-tallet finder en daglig transformation sted – og Formica® Laminat er central for dets 
succes. Et madmarked og en arbejdsplads om dagen, og hver aften bliver Baudelo-kapellets delikatesser udskiftet med 
dansegulvet, så det fremstår som H-Club, en sofistikeret natklub med DJ’s, lyd og belysning i verdensklasse.  

Formica Laminat Calacatta Marmor skaber et moderne udseende til stueetagen, som tiltrækker lys og giver en 
fremragende kontrast til interiørers sorte maling. Foroven, integreres Blue Storms naturligt med dens transcendente 
designtilgang, som skaber forvandlingen til en udsøgt natklub for både Gents indbyggere og internationale turister.
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Ibizisk inspiration 
Som en del af 2100 m2 renovering af den verdensberømte Ibiza natklub Pacha valgte Capella Carcia Arquitectura 
Younique® fra Formica Group som færdigbehandling til toiletterne på dette legendariske sted af en moderne super-
natklub. Det viste sig at være den perfekte måde at markere Pashas 50 årsdag. 

Arkitekten Juli Capella drog fuld fordel af muligheden for at indarbejde mønstre og billeder på tværs af stedet, herunder 
iøjefaldende vægge i en serie af badeværelser. Han udtaler: ”Vi ønskede at gå tilbage til begyndelsen og forblive trofast 
imod det oprindelige koncept og humør, som Ricardo Urgell fangede, samtidig med at vi gav det den nødvendige 
opgradering.”



M2026 Copper Stratos
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Start med stil
I Londons Heathrow Terminal 5 indbyder Hilton Hotel deres gæster til dets Galleri Restaurant med en stilfuld flair, takket 
være Copper Stratos fra Formicas DecoMetal® serie. 

Galleri Restauranten er fokuspunktet på dette betagende nybyggede hotel. DecoMetal, der er et praktisk alternativ til 
rigtigt metal, er ideelt egnet til gæstfrihedsmiljøer – især når hygiejne, nem vedligeholdelse og holdbarhed er afgørende.

“Jeg valgte Copper Stratos på grund af farvernes bevægelse. Vi ønskede en 
færdigbehandling som skabte interesse og forandringer afhængig af tiden på dagen.” 

Felicia Ng, EPR Arkitekter
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Hotel luksus
Barceló Sevilla Renacimiento Hotel er et symbolsk femstjernet hotel, som ligger i La Cartuja. Hotellets 270 værelser er 
blevet fuldstændig renoveret ved at bruge Formica® Laminat af ILMIODESIGN studio, som var inspireret af opdagelsen af 
Amerika. 

Ved at følge et nik imod den nye verden, og som et karakteristisk element i hvert rum, viser væggene i indgangshallen 
og indgangen til badeværelserne et spektakulært vægmaleri lavet af DecoMetal® metallisk laminat. Verdenskort med 
ruter fra de mest vigtige opdagelser af det nye kontinent blev digitalt printet på laminatet. DecoMetal fra Formica Group 
frembringer et kultiveret og sofistikeret aftryk på ethvert interiør designerprojekt.
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Klassiske Barcelona
Som følge af en investering til 60 millioner euro er Barcelonas Sofia Hotel på Avenida Diagonal gjort levende med 
2300 m2 betagende Formica® Laminat. Fra den indbydende velkomsthal til VIP gulve skaber den upåklagelige 
færdigbehandling fra Formica HPL, DecoMetal® og AR Plus® glanslaminat luksus og elegance til lofter, vægge og 
skulpturer. 

De enestående resultater er et hotel, som er velsignet med et upåklagelig kultiveret touch, glansfulde færdigbehandlinger 
og holdbar præstation.



F2253 Diamond Black
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Historie og modernitet kombineret
Som Barcelonas ældste japanske restaurant har Tokyo Sushi en stolt arv at beskytte. KOBFUJI Arkitekter respekterede 
denne historie ved at bruge Formica Groups Terril med en Matte 58 færdigbehandling. 

Resultatet – en betagende ny 10-meters væg bag ved sushibaren – der leverer en moderne fortolkning af det klassiske 
kimonostribemønster fra Edo-æraen.
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Pink perfektion
Går man ned igennem Londons King’s Road mellem de dyre modebutikker, så skiller en ejendom sig ud blandt de andre. 

Designerne Child Studio har skabt en fantastisk 1950er æstetik hos den veganske restaurant Humble Pizza ved at 
bruge en lyserød nuance-på-nuance palette og Formica® Laminat arkiv mønstre for at frembringe en uforglemmelig 
spiseoplevelse. 
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“Det er et smukt, fotogent designskema, som vil inspirere spisegæster 
til at skynde sig online for at dele deres lyserøde øjeblikke.” 

Nina Bailey, Formica Group Design Manager
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Belgium
Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com

Denmark
Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com

Finland
Tel: +358 942454660 
info.finland@formica.com

France
Tel: +33 977554783
service.echantillons@formica.com

Germany
Tel: +49 1803676422
kontakt.deutschland@formica.com

Italy
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

Morocco
Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com

Netherlands
Tel: +31 704134820 / +31 707100150
contact.nederland@formica.com

Norway
Tel: +47 80013016
info.norge@formica.com

Poland
Tel: +48 223079624
info.polska@formica.com

Russia
Tel: +7 495 642 47 55 
csd.russia@formica.com

Spain
Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com

Sweden
Tel: +46 844680611 
info.sverige@formica.com

UK & Ireland
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


