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Kontoromgivelser, der
virkelig fungerer
Europas største økonomier er i stigende grad afhængige af servicesektoren, der omfatter
langt størstedelen af kontorbaserede roller, hvad enten de er fleksible eller fuldtidsansatte.
Storbritannien (71%), Frankrig (70%), Italien (66%) og Spanien (66%) er alle domineret af
servicetjenester. Det er et lignende billede i Skandinavien, hvor Danmark (65%), Sverige (65%) og
Finland (59%) også har store servicesektorer. Og det er de økonomier, hvor servicetjenester er
mest fremtrædende, der forventes at have den stærkeste økonomiske vækst i de næste fem år.
I 2024 skal der oprettes yderligere 3,1 millioner job inden for servicesektoren i hele Europa, hvor
medarbejderne tilbringer en del af deres tid på kontoret. At forstå, hvad disse kontorer har brug for
at tilbyde, og hvordan de bedst tjener dem, der bruger dem som deres daglige base, er afgørende
for designsucces. Fokus på afstand og hygiejniske overflader, viser sig at være en altafgørende
funktion, der er nødvendig i alle delte kontormiljøer.
Fleksibelt arbejde og det ubarmhjertige fremskridt inden for teknologi, især 5G’s hyperforbindelsespotentiale, ændrer vores arbejdsvaner. Sammen skaber de fornyet fokus på større
åbne kontorer med indbygget “sekularisering”, der tillader personligheder af enhver art, og den
plads hvor de kan producere deres bedste arbejde samt friheden til at komme og gå, som de vil.
Virksomheder som WeWork, der ejer og administrerer mere end fire millioner kvadratmeter af
fleksible arbejdsområder over hele verden, genererer med succes efterspørgsel ved at kombinere
stærkt og velovervejet design med en ny tilgang til kontorindretning og stil. Blødere og mere
taktile materialer, der bruges sammen med grønne vægge og planter, driver opgivelsen af de
udbredte traditionelle sterile kontormiljøer. Faktisk er denne blanding af bolig- og kommercielt
design - ‘resimercial’ - nu anerkendt over hele kontinentet som en nøglefaktor i al vellykket
planlægning af kontorlokaler.

Det originale brand indenfor
højtykslaminat
Formica opfandt højtrykslaminatet allerede i 1913. Det ikoniske Formica® varemærket
repræsenterer selve grundlaget for, hvad laminat er.

Inspireret af dagligdagen
Laminaten gjorde inträde i det den moderna vardagen på 50-talet och har varit en del av våra
interiörer Laminaten gjorde sit indtog i den moderne hverdag i 50’erne og har siden da været en
del af vores interiør i hjemmet, i fritiden og på jobbet. Behovet for multifunktionelle, praktiske og
holdbare yder er en konstant inspiration til vores kollektioner.

Udvikles med tiden
Måden vi lever, abejder og leger på forandres kontinuerligt. Formica Group følger med i
udviklingen I form af nye og innovative produkter, som reflekterer de globale trends, fortsætte
Formica® med at følge de konstante ændringer i behov og vaner.
Som de har gjort igennem tiden, fortsætter Formica® med at beklæde verdens overflader.
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Nina Bailey
Design Manager
Fremkomsten af den resimercielle stil, hvor komforten og karakteristikken ved moderne boliger,
er blandet med det bedste af kommerciel funktionalitet, dominerer kontordesignet. Det at
skabe en bro mellem at føle sig hjemme, være ude og føle sig på arbejde, kan sikre nuværende
arbejdsplanstegninger en langsigtet fremtid.
“Et behageligt miljø på arbejdspladsen hjælper med at forbedre arbejdsstyrkens produktivitet og
samlede præstation,” siger Nina. “Det forbedrer også trivsel, inspirerer kreativitet og tiltrækker nyt
talent.”
Fokus på velvære driver mange af Ninas anbefalinger i vores nye farve-palette på arbejdsområdet.
Det er en palet, der også afspejler en ny virkelighed, hvor farver anvendes mere frit i kontormiljøer,
hvilket ikke kun afspejler en virksomheds mærkeværdier, men også livsstilen for deres
medarbejdere.
Hun siger: ”Residensfarvetendenser reflekteres med varm og afslappet Terracotta. Sofistikerede
vandtoner som Grotte, Oslo og Fossil fremmer trivsel og afslapning, mens Wasabi tilføjer en popglad og varmere grøn.
”Disse er blandet med typiske farver fra gæstfrihed eller detailmiljøer, herunder den slående
Chrome Yellow, den mystiske Ultramarine og vores naturinspirerede lerfarvet Café.
”Understøttelsen af alt dette, især i større kontormiljøer, er en grundlæggende neutral palette,
lavet af ren, kølig og moderne hvid og Citadelgrå. Der er også en stigende efterspørgsel efter nye
beige, så vi har tilføjet en subtil lysegrå-beige kaldet Aries og den varme og jordfarvet Oyster Grey
til vores nye kontorpalet.

En overflade, der arbejder
lige så hårdt som dig
Efterhånden som vores kontorer ændrer sig for at holde trit med avanceret teknologi og skiftende arbejdsmønstre, er der brug for
virkelig fleksible og vedvarende løsninger. Formica® laminat er det perfekte svar på et moderne arbejdsmiljø, hvor tilpasningsevne
er nøglen.
Let og fleksibel Formica-laminat fås i forskellige kvaliteter og store arkstørrelser til skabelse af både flade og buede overflader og
giver ubegrænsede muligheder. I fremtidens vellykkede arbejdsområder, vil design overvejelser være alt fra bevægelige møbler og
pods (skift mellem solo- og gruppearbejde) til private og stille områder.
Formica Laminater er holdbare, hygiejniske og langtidsholdbare overflader og er et funktionelt og varigt valg til aktive kontormiljøer.

72%
af de ansatte ønsker

et kontor med et mere
afslappet design og
afslappet stil*
* Fremhævede statistikker er hentet fra en Formica Group-undersøgelse om “Kontorets fremtid”

Udnyt den ‘resimeriske’ trend
Moderne kontordesign er bygget på kryds og tværs af bolig- og kommercielle traditioner. Denne ‘resimercial’ tilgang er central for
nutidens mest succesrige kontorlokaler og giver en behagelig ramme, hvor optimal produktivitet og ydeevne bliver langt mere
opnåelige mål. Ved at forbedre medarbejdernes trivsel, inspirere kreativitet og tiltrække nyt talent, kan disse veldesignede miljøer
levere betydelige afkast for virksomheder i alle størrelser.
Ved at kombinere valg fra Formica Groups arbejdsområde farvepalet, kan naturlige toner forskydes som kontrast imod øjefangende
stink af stærke dekorer. Tilføj ekstra detaljer som planter og blødere, mere taktile materialer for at skabe den mere indbydende
og hjemlige atmosfære. Formica®-laminatets iboende alsidighed og dets evne til at blande sig naturligt med andre materialer,
herunder bløde møbler, metaller og indendørs grønne områder, sikrer, at alt er muligt - og garanterer den sindsro, der er nødvendig
for at levere ægte produktivitet i arbejdsområdet.

Udnyt dit potentiale
Med Formica® Laminat er din fantasi den eneste begrænsning. Gør dit kontormiljø levende med smarte valg og en fantastisk finish.
Fra møbler og skriveborde, kabiner og break-out båse til vægge, vaskerum, døre, te- og køkkenområder, kan alt opnås.

Formica® laminat
Vælg mellem 120 trendfarver og et omfattende udvalg af træsorter og mønster- og materialeinspirerede designs. En række
innovative færdigbehandlinger, supplerer disse dekorer for at skabe smukke og holdbare overflader.

ColorCore® Compact
Alsidig, praktisk og smuk, kombinerer ColorCore Compact trendoverfladedesign med en farvetilpasset kerne, der giver en
homogen farve hele vejen igennem. Velegnet til udskæring, fræsning eller gravering, det giver uendelige kreative muligheder.
Gør det til det midterste stykke af dit kontorinteriør, og skab et mindeværdigt modtagelsesområde, kontorskillevægge, skriveborde,
te/kaffe-områder og kabiner eller break-out båser.

Younique®
Nyd den uovertrufne mulighed for Younique for at sikre, at firmamærke og design forbliver fremtrædende - især på vægge og døre.
Indarbejd mønstre, logoer, fotografier eller skræddersyede designs. Ingen andre steder vil se helt ud som dette.

TrueScale
Brug af TrueScale laminater kan understøtte skabelsen af naturinspirerede ordninger, der kan hjælpe trivsel og ro i både vandrette
og lodrette anvendelser. Iøjnefaldende skriveborde og statements-vægge har aldrig været så imponerende takket være
storformatscannere, der leverer den betagende detalje af arkitektoniske sten og trædesign uden gentagne mønster over arkets
fulde bredde.

Det eneste valg til 		
moderne kontorer
Med sine fremragende hygiejniske kvaliteter er Formica® Laminate – det foretrukne valg på moderne kontorer i hele Europa.
Men hygiejne er langt fra den eneste fordel. Vores store arkstørrelser gør Formica Laminater ideelle til lange skriveborde, der sikrer
brugerne plads nok til at skabe rummelige og private arbejdsområder, mens dens iboende holdbarhed gør det til et funktionelt valg
til kontormøbler, der skal udføre og forblive i uberørt tilstand.
Lave vedligeholdelsesomkostninger, omfattende indretningsområder og fortsat ydeevne, gør Formica Laminater til det eneste valg
for at fremtidssikre kontorer.

Ydeevne funktioner
Forskellige egenskaber til forskellige applikationer

Hygiejnisk

Velegnet til flad limning

Let at rengøre og vedligeholde

Valgmuligheder for formbare er tilgængelige

Kompakte laminater selvbærende ≥ 6 mm

Slidstærk og holdbar

Kompakte laminater giver fremragende slagfasthed

Iboende plet- og vandafvisende overflade

Brandhæmmende egenskaber fås på anmodning		
- kun visse produkter

Ikonerne til ydeevne er kun til generel reference.
For mere specifikke produktoplysninger, herunder tekniske data og garantier, henvises til formica.com.

Hygiene
er nu
første
prioritet
hos alle
*
ansatte
* Statistics featured are taken from a Formica Group survey on “The Future of the Office”

Formet til perfektion
Skab en endelig blomstring til ethvert interiør med stilfulde buede overflader.
Mens laminater er perfekte til flade vandrette og lodrette overflader, har laminatets sande skønhed evnen til at blive formet og
påført buede underlag for at skabe spektakulære former, der imponerer brugere og inspirerer kreativitet i lige mål.
Derudover kan specialfabrikanter også levere formbare elementer for at skabe en strammere radiusform. Under kontrollerede
processer kan der påføres varme på laminatet, da det dannes i en tæt kurve. Ud over at skabe slående visuelle funktioner, er der
et praktisk element i at de er formbare, da det kan reducere samlinger og kanter, for at skabe sømløse overflader, der fremmer
positivitet og forbedret trivsel gennem overflader der er stimulerende, hygiejniske og nemme at vedligeholde.

47%
af alle ansatte siger,

at kontoret stadig er
vigtigt eller essentielt
for deres arbejds liv*

* Statistics featured are taken from a Formica Group survey on “The Future of the Office”

Kontor
Case Studier

Skabelse af rummelige miljøer
Som en del af et nyligt afsluttet kontor for Danone i Holland blev Formica® Laminate brugt til indvendige møbler og vægpaneler i et
kontrasterende udvalg af dekorer. Under ledelse af Studio Michiel Wijnen Architects var kontorudviklingen afhængig af Formicalaminatets ydeevneinformationer - især dets stødsikre egenskaber, dets lette vedligeholdelse og tilgængelighed i en lang række
dekorer. I skabelsen af et rummeligt miljø i Oslo, Fossil og Maui blev brugt med det komplementære DecoMetal® Brushed Cupro
for at skabe et rent og moderne miljø.

Den perfekte finish
Crierum og Johanson Design bruger begge Formica®-laminat i hele deres møbeldesign.
Fra receptioner til kontorskabe og alle overflader imellem, bruger de innovative og moderne møbeldesignere Formica Laminat pga.
deres holdbarhed, den moderne finish og det store udvalg af dekorer som er tilgængelig.

Et komplet kontordesign
Det britiske hovedkontor for Formica Group Europe, blev renoveret ved hjælp af Formica® Laminater for at fremvise de innovative
og stilfulde produkter, der er tilgængelige fra virksomheden.
Fra vægbeklædning til døre, køkkener og møderum til mødelokaler, er hele kontoret den perfekte fremvisning af de tilgængelige
kollektioner, hvilket viser, at Formica Laminat virkelig består tidstesten i både ydeevne og design.

Modigt og smukt
En af de største og mest moderne kontorbygninger i Krakow bruger Formica® Laminat for at opnå et iøjnefaldende design.
TrueScale og DecoMetal® er anvendt til hovedreceptionen og alle interne korridor-fællesrum for at tilføje stil og holdbarhed til
bygningens vægge.
Nero Grafite TrueScale er brugt op imod Plex Gold og White, for at opnå et ægte kontorinteriør. Og det kom ikke som en
overraskelse, at bygningens interiør fik anerkendelse i Prime Property Prize 2019-konkurrencen.

Genskabt til perfektion
Greystar den Haag re-designede deres hollandske kontorer og opnåede moderne enkelhed ved hjælp af Formica® Laminat. Et
iøjnefaldende receptionsbord, viser ColorCore® Compact i Calacatta Marmor, hvor der opnås et ægte stenudseende med en
dramatisk matchende funktionsvæg i samme design.
Diamond Black og Polar White giver funktionelle te/kaffe-områder, fremvisningsenheder og kontor opbevaringsmøbler i
monokrom stil.

Et uovertruffen farvematch
Takket være det brede udvalg af hvide og grå dekorer, der er tilgængelige i Formica® Collection, blev SAS Crystal White og Storm
anvendt til indvendige vægge og bordplader for at matche virksomhedens farver.
Compact Laminat blev brugt til at skabe en pladeagtig effekt på hovedreceptionens disk suppleret med matchende Stormvægpaneler og magnetiske laminatborde for at skabe et funktionelt, men stilfuldt miljø.

Danmark
Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com
Finland
Tel: +358 942454660
info.finland@formica.com
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Tel: +33 977554783
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Tyskland
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Tel: +39 0687502115
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