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Matkailu- ja ravitsemusala edustaa EU:n kolmanneksi suurinta sosioekonomista toimintaa. Euroopassa alalla toimii yli kaksi 
miljoonaa yritystä.

Vuonna 2018 hotelliala nousi Euroopassa ennätyslukemiin kasvaen vuositasolla 3 %. Jo pelkästään Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, jossa matkailu- ja ravitsemusalan vuosikasvu on ollut 6 %:n tasolla viimeisten viiden vuoden aikana, ala 
työllistää yli 1,75 miljoonaa henkeä. Myös majoitus- ja ruokapalveluita tarjoavien yritysten määrä on kasvanut lähes 20 % 
vuodesta 2014.

Kokemuksellisen kuluttamisen trendi kasvattaa kiinnostusta ruokailuun ja matkailuun erityisesti keski- ja suurituloisten 
parissa, ja myös liikematkailun kasvu jatkuu.

Tässä kilpailullisessa ympäristössä vain vahvimmat selviävät. Oleellista on tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus, minkä 
vuoksi parhaan mahdollisen ympäristön luominen on keskeinen tavoite alalla toimiville arkkitehdeille, suunnittelijoille, 
yrittäjille ja johtajille.

Tämän oppaan avulla tutustut Formica Groupin laminaattivalikoimaan ja värisuosituksiin. Näet, miten tuotteitamme on 
käytetty tyylikkäiden, nykyaikaisten ja houkuttelevien ympäristöjen toteuttamiseen baareissa, ravintoloissa, kahviloissa, 
hotelleissa, yökerhoissa ja muissa tiloissa. Huomaat myös, miten innostavan monikäyttöisiä Formica-laminaatit ovat.  
Niissä suorituskyky ja suunnittelu yhdistyvät saaden aikaan vaikuttavia lopputuloksia tiloissa, joissa työskennellään,  
levätään ja viihdytään.

Menestymme 
matkailu- ja 
ravitsemusalan 
rinnalla

Keitä me olemme
Formica Group on korkeapainelaminaatin alkuperäinen kehittäjä, jolla on yli 100:n vuoden kokemus suunnittelusta, 
tuoteinnovaatioista ja valmistuksesta. Formica Groupin perintö ja maine perustuvat laatuun, palveluun ja ainutlaatuiseen 
osaamiseen, jonka ansiosta tuotteet täyttävät käyttökohteiden asettamat vaatimukset.

Mitä teemme
Formica Group on maailman johtava kaupallisiin käyttökohteisiin tarkoitettujen laminaatti- ja pintaratkaisujen 
valmistaja. Erikoisuutemme on korkeapainelaminaatti, joka on ominaisuuksillaan vakiinnuttanut asemansa matkailu- ja 
ravitsemusalan johtavana valintana. Puhtaat, hygieeniset, pitkäkestoiset ja helppohoitoiset materiaalit ovat saatavilla yli 
150 värissä sekä trendikkäillä kuvioilla ja ajattomilla puukuoseilla.

Teemme läheistä yhteistyötä arkkitehtien, suunnittelijoiden, yritysten ja yrittäjien kanssa tarjotaksemme tuotteita, joissa 
kaunis suunnittelu yhdistyy käytännöllisiin käyttöominaisuuksiin. Vain Formica Group luo monikäyttöisiä pintaratkaisuja, 
jotka täydentävät elämää, työskentelyä ja viihtymistä.
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Nina Bailey
Formica Group Design Manager

Elämäntyylit muuttuvat, ja se huomataan. Liikematkustus on yhä yleisempää, ja hyvinvointia 
edistävälle tasapainolle on entistä suurempi tarve. Nämä muutokset näkyvät selvästi matkailu- ja 
ravitsemusalan trendeissä.

”Tilojen rajat hämärtyvät, ja kodin sulautuminen muuhun elämään näkyy myös matkailu- ja 
ravitsemusalalla”, Nina sanoo. ”Monet saattavat viettää hotelleissa enemmän aikaa kuin kotonaan. 
Jotta majoitus- ja ravitsemusalan tilat olisivat viihtyisämpiä, niissä käytetään kirkkaampia trooppisia 
sävyjä sekä entistä useammin myös tummempia sävyjä. Trendi ei siis rajoitu vain hotelleihin. Se 
näkyy myös baareissa, kahviloissa ja ravintoloissa.”

Nina suosittelee biofiilista suunnittelua rauhoittavien ja rentouttavien tilojen luomiseen. Vihreä, sininen 
ja keltainen henkivät luonnon sävyjä antaen tiloille hyvinvointia edistävää tunnelmaa.

Hän jatkaa: ”Syvät jalokivisävyt tuovat värivalikoimaan ajatonta hienostuneisuutta. Värit sopivat 
ihanteellisesti matkailu- ja ravitsemusalan pitkäkestoisiin hankkeisiin, sillä ne huokuvat nostalgista ja 
rauhoittavaa tunnelmaa.

”Juuri näistä syistä olen koonnut matkailu- ja ravitsemusalalle värivalikoiman, johon kuuluu tummaa ja 
tunnelmallista sinistä, maankeltaista, terrakottaa ja harmaanvihreää. Näyttävän valkoisen marmorin 
tai klassisen tammen rinnalla ne saavat aikaan maanläheisen vaikutelman, johon pronssiset 
koristeosat tuovat kiehtovaa kontrastia baari- ja vastaanottotiloissa.”
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Kulutusta kestävää suorituskykyä
Formica®-laminaatti kestää jatkuvaa käyttöä ja raskaiden esineiden siirtelyä, joten se on täydellinen valinta matkailu- ja 
ravitsemusalan kovan kulutuksen tiloihin. Naarmunkestävä, pyyhittävä ja pitkäikäinen materiaali on suunniteltu kestämään 
aikaa kaikissa käyttökohteissa.

Formica-laminaatti sopii ihanteellisesti käyttöön seinäpinnoilla, kalusteissa, ovissa ja saniteettitiloissa. Miellyttävä 
materiaali kestää arjen kolahdukset ja asiakasliikenteen ravintoloissa, hotelleissa, baareissa ja yökerhoissa. Sen hyvät 
hygieniaominaisuudet tarjoavat arvokasta suojaa tautien leviämistä vastaan niin keittiöissä kuin saniteettitiloissakin.
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Näyttävä lopputulos
Formica Groupilla on ratkaisu tilaan kuin tilaan. Erilaisia vaihtoehtoja on puu- ja kivikuvioiden luonnollisista kuoseista 
rohkeisiin kuvioihin, väreihin ja yksilöllisiin printteihin, joten puhutteleva ja tyylikäs ilme on helppo saada aikaan. Yhdistele 
värejä, pintastruktuureja tai puukuoseja. Käytä suunnittelussa yhden värin lähisävyjä. Tai valitse kuviolaminaatteja 
yksiväristen pintojen rinnalle. Kun inspiraatio iskee, toteuta visiosi Formica-laminaatin avulla.

DecoMetal®

Näyttäviä, aitoja metallipintoja yhdistettynä laminaatin joustavuuteen ja käytännöllisyyteen. Nämä nykyaikaiset tyylit ovat 
saatavilla eri pintastruktuureilla, kuten kohokuvioiduilla, harjatuilla ja vasaroiduilla tehosteilla.

ColorCore®-massiivilaminaatti
Läpivärjätty ja trendikäs ColorCore-massiivilaminaatti on tilassa huomion keskipiste. Koverrettava, jyrsittävä tai 
kaiverrettava materiaali tarjoaa loputtomasti vaihtoehtoja.

Younique®

Käytä uniikkeja kuvioita, logoja tai valokuvia, kuten kylttejä tai yritysbrändielementtejä, suoraan seinä- tai ovipinnoilla 
Younique-materiaalien avulla. Tee lopputuloksesta ainutlaatuinen.
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Loputtomasti mahdollisuuksia
Formica®-laminaattien kanssa vain visiosi ja mielikuvituksesi on rajana. Herätä tila eloon fiksuilla valinnoilla   
ja upeilla pinnoilla.

Yksivärisillä ColorCore®-massiivilaminaateilla voit luoda kestäviä, puoleensavetäviä ja mieleenpainuvia 
vastaanottotiloja. Valitse luonnonvalkoisia, moderneja mustia ja viileitä harmaita näyttäviin vaaka- ja pystysuuntaisiin 
rakenteisiin. Anna asiakaspalvelutiskeille, baaritasoille ja hotellikalusteille loppusilaus räätälöidyllä kaiverruksella, 
kuvioinnilla tai jyrsinnällä.

Voit luottaa siihen, että suorituskykyinen AR Plus® Gloss pitää kahvilan tasot upeassa kunnossa. Ensiluokkainen 
korkeakiiltoinen laminaatti tarjoaa kaksinkertaisen kestävyyden perinteisiin vaihtoehtoihin nähden, ja sillä on seitsemän 
vuoden takuu. Saatavilla on myös palosuojattuja vaihtoehtoja, joista löydät ihanteellisen ratkaisun seiniin, pöytiin ja oviin.

Kohota baaritilan laatua ja tarjoa asiakkaille premium-kokemus vaikuttavan tyylikkäällä DecoMetal®-materiaalilla. 
Eri pintastruktuureista, kuten kohokuvioiduista, harjatuista ja vasaroiduista tehosteista löydät etsimäsi. Ainutlaatuiset 
kuosimme viimeistelevät kokonaisuuden.

Anna hotellin baarille tai ravintolatilalle loppusilaus muokatuilla pinnoilla valitsemalla haluamasi Formica Door Collection 
- ja Formica Washroom Collection -valikoimista. Voit valita puukuoseja, kuvioita ja trendikkäitä värejä sekä tavallisiin 
korkeapainelaminaatteihin että massiivilaminaatteihin.
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Monikäyttöisiä, kestäviä ja hygieenisiä pintoja
Formica®-laminaatti tarjoaa erinomaiset hygieniaominaisuudet, sillä reagoimaton materiaali ei tue mikrobikasvua. Se on 
suosittu valinta vilkkaisiin tiloihin, kuten baareihin, ravintoloihin, kahviloihin ja saniteettitiloihin.

Materiaali antaa heti asennuksestaan lähtien henkilöstölle ja asiakkaille lisäsuojausta infektioiden ja bakteerien leviämistä 
vastaan. Sen avulla voit vastata nykypäivän korkeisiin asiakasodotuksiin ja saada kohteesi erottumaan kilpailijoista.

Formica-laminaatti tarjoaa edulliset ylläpitokulut ja säilyttää erinomaisen suorituskykynsä pitkään, joten se on tervetullut 
vaihtoehto matkailu- ja ravitsemusalan arkkitehdeille ja suunnittelijoille.

Käyttöominaisuudet

Käyttöominaisuuksien kuvakkeet ovat vain viitteelliset. Tarkat tuotetiedot, kuten tekniset tiedot ja takuutiedot, ovat saatavilla osoitteessa formica.com
* Palonkestoluokitus saatavilla pyynnöstä. Vain tietyt koot. Ota yhteyttä Formica Groupiin, jos haluat lisätietoja.

Palonkestävä*

TahrankestäväItsekantava VedenkestäväJälkimuotoilu

Liimaus tasapinnalle Iskunkestävä

Kaikki suunnat

KemikaalinkestäväHygieeninen 
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Kauttaaltaan ensiluokkaista laatua
Vie tilasi uudelle tasolle Formica Groupin ColorCore®-materiaaleilla. Saatavilla monissa tavallisen korkeapainelaminaatin 
sävyissä. ColorCore luo erityisen tyylikkään ilmeen vilkkaille tiloille. Kauttaaltaan yhdenmukaisesti läpivärjätty materiaali 
varmistaa, että laminaattiliitokset eivät näy.

Saatavilla on 8 eri pintastruktuuria ja 18 upeaa kuosia, joiden avulla materiaalilla voidaan tuoda syvyyttä ja tyylikkyyttä 
kaikkiin matkailu- ja ravitsemusalan tiloihin.

Anna lopputulokselle uusi ulottuvuus käyttämällä Formica Groupin ainutlaatuista pintastruktuuria, joka on saatavilla eri 
kuoseille. Tee yksivärisestä pinnasta houkuttelevampi Microdot-kuvioinnilla, anna sille hienostunutta ja tyylikästä kiiltoa 
Plexillä, herätä puukuosi henkiin Puregrain- tai Naturelle-viimeistelyllä tai anna premium-tuntumaa luonnon innoittamalla 
viimeistelyllä valitsemalla esimerkiksi Honed Satin NDF.
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Tutustu lähemmin 
case-tutkimuksiimme
matkailu- ja 
ravitsemusalalta
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Belgialaista nerokkuutta
Gentin 1500-lukuisessa Baudelon kappelissa on tila, joka muuntautuu päivittäin, ja Formica®-laminaatilla on keskeinen 
rooli siinä. Baudelon kappeli toimii päivisin ruokatorina ja työtilana, mutta illalla delit vaihtuvat tanssilattiaan ja esiin tulee 
H-Club – tyylikäs, ääni- ja valolaitteistolla varustettu yökerho, jossa esiintyvät maailmanluokan DJ:t.

Formica-laminaatti (Calacatta Marble) antaa pohjakerrokselle nykyaikaisen ilmeen ja saa sen erottumaan upeasti 
mustaksi maalatuista sisätiloista. Yläkerrassa Blue Storm integroituu luontevasti suunnitteluratkaisuihin, jotka tukevat tilan 
muuntautumista niin paikallisia asukkaita kuin turistejakin houkuttelevaksi illanviettopaikaksi.
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Inspiroiva Ibiza
Toteuttaessaan 2 100 m2  kattavan remontin maailmankuulussa ibizalaisessa Pacha-yökerhossa, Capella Garcia 
Arquitectura valitsi Formica Groupin Younique®-materiaalin antamaan saniteettitiloille loppusilauksen. Paikka on 
modernien superclubien synnyinsija. Se oli täydellinen tapa juhlistaa Pachan 50. juhlavuotta.

Arkkitehti Juli Capella hyödynsi monipuolisesti tilaisuutta käyttää kuvioita ja valokuvia kohteessa, esimerkiksi 
saniteettitilojen näyttävissä seinissä. Hän kertoi: ”Halusimme palata juurille ja pysyä uskollisina Ricardo Urgellin luomalle 
alkuperäiselle konseptille ja tunnelmalle, mutta kuitenkin toteuttaa paljon kaivatun uudistuksen.”



M2026 Copper Stratos
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Tyylikkäästi lentoon
Lontoon Heathrow’n terminaali 5:ssä sijaitseva Hilton Hotel toivottaa asiakkaat näyttävästi tervetulleiksi Gallery-
ravintolaansa hyödyntämällä Copper Stratos -elementtejä Formican DecoMetal® -valikoimasta.

Ravintola on uuden ja ainutlaatuisen hotellin kohokohta. DecoMetal on käytännöllinen vaihtoehto oikealle metallille, ja 
se sopii ihanteellisesti matkailu- ja ravitsemusalan kohteisiin – erityisesti silloin, kun vaatimuksina ovat hygieenisyys, 
helppohoitoisuus ja kestävyys.

”Copper Stratos oli valintani värien liikkeen vuoksi. Halusimme pinnan, joka herättää 
kiinnostuksen ja näyttää erilaiselta eri päivänaikoina.”

Felicia Ng, EPR Architects
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Hotellielämyksiä
Barceló Sevilla Renacimiento Hotel on vaikuttava viiden tähden hotelli La Cartujassa. Hotellin 270 huonetta ovat saaneet 
täysin uuden ilmeen, johon ILMIODESIGN-studio käytti Formica®-laminaattia. Innoituksena oli Amerikan mantereen 
löytyminen.

Viittauksena Uuteen maailmaan muun muassa jokaisessa huoneessa ja aulan seinissä on näyttävä muraali, joka on 
toteutettu DecoMetal®-metallilaminaatilla. Maailmankartat, joissa näkyvät keskeisten tutkimusmatkailijoiden reitit, painettiin 
digitaalisesti laminaatille. Formica Groupin DecoMetal antaa urbaanin tyylikkään ilmeen mille tahansa sisustusprojektille.



16



17

Klassinen Barcelona
Barcelonalaista Avenida Diagonalilla sijaitsevaa Sofia Hotelia uudistettiin 60 miljoonan euron investoinnilla, jossa  
asennettiin 2 300 m2 näyttävää Formica®-laminaattia. Formican laadukkaat korkeapainelaminaatit sekä DecoMetal®- ja 
AR Plus® Gloss -laminaatit antavat katoille, seinille ja veistoksille tyylikkään ja hienostuneen ilmeen eteisaulasta aina VIP-
kerroksiin.

Tämä vaikuttava hanke on luonut hotelliin näyttäviä urbaaneja elementtejä, kiiltäviä pintoja ja pitkäkestoista suorituskykyä.



F2253 Diamond Black
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Historia kohtaa nykyhetken
Barcelonan vanhimmalla japanilaisella ravintolalla, Tokyo Sushilla, on arvokas perintö suojeltavanaan. KOBFUJI Architects 
kunnioittaa ravintolan historiaa, joten sen valinta uudistustyöhön oli Formica Groupin Terril ja viimeistelynä Matte 58.

Sushibaarin taakse toteutettu näyttävä kymmenmetrinen seinä on moderni tulkinta klassisesta Edo-kauden kimono-
raitakuviosta.
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Täydellisen pinkkiä
Kun astelet Lontoon King’s Roadille, löydät muotiliikkeiden rinnalta kohteen, joka erottuu selvästi joukosta.

Child Studio toteutti Humble Pizza -vegaaniravintolalle upean 1950-lukuisen ilmeen, jossa käytetään vaaleanpunaisen eri 
sävyjä ja Formica®-laminaatin arkistokuviota. Näin on saatu aikaan aidosti unohtumaton ravintolaelämys.
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“Upean kuvauksellinen ratkaisu innostaa varmasti 
asiakkaita jakamaan pinkin hetkensä netissä.”

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

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

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

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

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

Italia
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

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

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

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

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

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

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

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

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


