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Aidosti toimivia 
toimistoympäristöjä
Euroopan suurimmat taloudet nojaavat yhä enemmän palvelualaan, joka kattaa valtaosan osa- ja 
kokoaikaisista toimistotyötehtävistä. Palveluala hallitsee taloutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
(71 %), Ranskassa (70 %), Italiassa (66 %) ja Espanjassa (66 %). Tilanne on samanlainen 
Pohjoismaissa: palveluala muodostaa suuren osan myös Tanskan (65 %), Ruotsin (65 %) ja Suomen 
(59 %) taloudesta. Juuri palveluita korostavien talouksien ennustetaankin kasvavan voimakkaimmin 
seuraavien viiden vuoden aikana.

Arvioiden mukaan vuoteen 2024 mennessä palvelualalle syntyy Euroopassa 3,1 miljoonaa 
uutta työpaikkaa, joissa osa ajasta vietetään toimistolla. Onnistuneen suunnittelun kannalta 
on ehdottoman tärkeä ymmärtää, miten toimistot voivat parhaiten palvella käyttäjiä päivittäin. 
Tilavuus ja hygieeniset pinnat ovat osoittautumassa ratkaisevan tärkeiksi seikoiksi kaikissa 
jaetuissa toimistoympäristöissä.

Joustava työskentely ja teknologian kehitys – aivan erityisesti 5G-teknologian potentiaali 
tulevaisuuden verkkoyhteyksissä – muuttavat työtapoja. Niiden myötä huomio siirtyy jälleen suuriin 
avokonttoritiloihin, joissa on toteutettu sisäistä osastointia – niissä kaikentyyppisillä persoonilla on 
puitteet työnsä tekemiseen parhaalla tavalla ja mahdollisuus tulla ja mennä vapaasti. 

Esimerkiksi WeWorkin omistuksessa ja hallinnassa on yli neljä miljoonaa neliömetriä joustavia 
työtiloja eri puolilla maailmaa. Se ja muut vastaavat yhtiöt ovat onnistuneet luomaan kysyntää 
toimistotilojen vahvalla ja harkitulla suunnittelulla sekä uudenlaisella sisustuksella ja tyylillä. 
Perinteisiä paljaita ja yritysmäisiä toimistotiloja hylätään, ja tätä kehitystä edistää pehmeämpien ja 
taktiilisempien materiaalien käyttö viherseinien ja kasvien rinnalla. Asumisen ja kaupallisten tilojen 
elementtejä yhdistelevä resimercial-suunnittelu on todettu keskeiseksi tekijäksi onnistuneessa 
toimistotilasuunnittelussa.

Aito ja alkuperäinen
Formica Group kehitti korkeapainelaminaatin vuonna 1913. Formica® brändi on ikoninen ja edustaa 
sitä mitä korkeapainelaminaatti aidoimmillaan on.

Suomessa korkeapainalaminaattia on valmistettu vuodesta 1952 saakka ja edelleen Formican 
Kolhon IKI-levy tehdas tuottaa valtaosan Suomen korkeapainelaminaateista kotimaisella 
tinkimättömällä ammattitaidolla. 

HPL has been manufactured in Finland since 1952, and still, the Kolho factory manufacturers most 
of the laminate sold in Finland with uncompromising domestic quality.
 

Osa elämää
Laminaatin avulla pystyt toteuttamaan modernit design haaveet ja samalla huolehtimaan pintojen 
erinomaisesta kulutuskestävyydestä ja monikäyttöisyydestä. Kauniin ulkonäön ja erinomaisten 
tuoteominaisuuksien yhdistäminen toimivat Formican mallistojen lähtökohtana. 

Mukana ajan hengessä
Elämäntapamme, työmme ja koko maailma muuttuu jatkuvasti ympärillämme. Formican jatkuva 
tuotekehitys, maailman trendien seuraaminen ja muuttuminen maailman mukana pitää aidon ja 
alkuperäisen Formica laminaatin edelleen kestävien pintamateriaalien paalupaikalla. 

Maailma muuttuu – Formica laminaatit kestävät.
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Nina Bailey
Design Manager
Toimistotilojen suunnittelua tällä hetkellä hallitseva resimercial-tyyli yhdistelee nykyaikaisten 
asuintilojen mukavuutta ja ominaispiirteitä kaupallisten tilojen funktionaalisuuteen. Nykyisillä 
toimistotiloilla on pitkällä aikavälillä tulevaisuutta vain, jos ne pystyvät rakentamaan sillan kotona, 
ulkona ja töissä olemisen välille.

”Miellyttävä työympäristö auttaa parantamaan tuottavuutta ja yleistä suorituskykyä”, sanoo 
Formica Groupin Design Manager Nina Bailey. ”Se myös parantaa hyvinvointia, edistää luovaa 
ajattelua ja houkuttelee uusia osaajia.”

Hyvinvointilähtöisyys ohjaa monia Ninan suosituksista uudessa työtiloille suunnatussa 
värivalikoimassamme. Valikoima kuvaa myös uutta todellisuutta, jossa värejä käytetään 
vapaammin toimistoympäristöissä ja väreillä kuvataan yrityksen brändiarvojen lisäksi 
työntekijöiden elämäntyyliä.

Hän sanoo: ”Asumisen väritrendejä heijastaa lämmin ja rento Terracotta. Hienostuneet veden 
sävyt, kuten Grotto, Oslo ja Fossil, edistävät hyvinvointia ja rentoutumista, kun taas Wasabi tuo 
mukaan säväyksen iloista ja lämmintä vihreää.

”Niiden rinnalla käytetään matkailu- ja ravitsemisalan ja kaupan alan ympäristöissä tyypillisesti 
nähtäviä värejä, joita ovat esimerkiksi näyttävä Chrome Yellow, salaperäinen Ultramarine ja 
luonnon innoittama savityyppinen värimme Café.

”Kaiken taustalla erityisesti suurissa toimistoympäristöissä toimivat neutraaleina perusväreinä 
puhtaat, viileät ja nykyaikaiset valkoinen White ja harmaa Citadel. Myös uusien beigen sävyjen 
kysyntä kasvaa, joten toimistovärivalikoimassamme on mukana hienovarainen vaaleanharmaan 
beige Aries sekä lämmin ja maanläheinen Oyster Grey.”



Kovaan työhön sopiva pinta
Toimistojen muuttuessa teknologian kehityksen ja työtapojen mullistuksen myötä tarvitaan aidosti joustavia ja aikaa kestäviä 
ratkaisuja. Formica®-laminaatti on täydellinen vastaus nykyaikaiseen työympäristöön, jossa mukautettavuus on erittäin olennaista.

Kevyistä ja joustavista Formica-laminaateista on saatavilla erilaisia laatuja ja suurikokoisia levyjä, joilla voidaan toteuttaa niin tasaisia 
kuin kaareviakin pintoja – vaihtoehtoja on rajattomasti. Tulevaisuuden menestyvien työtilojen suunnittelussa huomioidaan kaikki 
liikuteltavista kalusteista ja työpisteistä (jolloin voidaan vaihdella yksilö- ja ryhmätyön välillä) aina yksityisiin ja hiljaisiin työtiloihin.

Kulutusta ja aikaa kestäviä hygieenisiä pintoja tarjoavat Formica-laminaatit ovat toimiva ja pitkäkestoinen ratkaisu aktiivisiin 
toimistoympäristöihin.

72%
työntekijöistä 

toivoo työnantajan 
panostavan rentoon 

tyyliin toimistotilojen 
suunnittelussa*

* Tilastot on saatu toimistotyön tulevaisuutta käsittelevästä Formica Groupin kyselytutkimuksesta



Hyödynnä resimerical-trendiä
Nykyaikaisessa toimistotilassa hyödynnetään sekä asumisen että liiketilojen elementtejä. Resimercial-suunnittelua käytetään 
nykypäivän parhaissa toimistotiloissa. Sillä saadaan aikaan miellyttävä ympäristö, jossa optimaalinen tuottavuus ja suorituskyky 
on helpompi saavuttaa. Hyvin suunnitellut ympäristöt voivat tarjota huomattavaa etua kaikenkokoisille yrityksille parantamalla 
työntekijöiden hyvinvointia, edistämällä luovaa ajattelua ja houkuttelemalla uusia osaajia.

Formica Groupin työtiloille suunnatun värivalikoiman luontaisiin sävyihin voidaan yhdistää katseenvangitsevia, kirkkaita elementtejä. 
Tilan vastaanottavuutta parantaa entisestään esimerkiksi huonekasvien ja pehmeämpien, taktiilisempien materiaalien käyttö. 
Formica®-laminaatti on lähtökohtaisesti monipuolinen materiaali, jota voidaan yhdistellä rajattomasti esimerkiksi pehmeisiin 
kalusteisiin, metalleihin ja viherkasveihin. Mahdollisuuksia on rajattomasti, ja lopputulos antaa työtilalle tuottavuutta aidosti edistävää 
rauhoittavaa tunnelmaa.



Potentiaali hyötykäyttöön
Formica®-laminaatin kanssa vain mielikuvitus on rajana. Herätä toimistoympäristö henkiin älykkäillä valinnoilla ja upeilla 
viimeistelyratkaisuilla. Kaikki on toteutettavissa: kalusteet, työpöydät, kopit ja pienryhmätyöpisteet kuin myös seinät, saniteettitilat, 
ovet, kahvipisteet ja keittiötilat.

Formica®-laminaatti
Valitse haluamasi 120 trendikkään värin joukosta. Valikoimaan kuuluu myös kattavasti erilaisia puukuoseja ja muiden materiaalien 
innoittamia kuvioita. Niiden rinnalla käytettävien erilaisten innovatiivisten viimeistelyjen kanssa on mahdollista toteuttaa kauniita ja 
kestäviä pintoja.
 

ColorCore® Compact
ColorCore Compact on monikäyttöinen, käytännöllinen ja kaunis materiaali, jossa trendikäs ulkonäkö yhdistyy värisävytettyyn 
ytimeen. Lopputuloksena on kauttaaltaan yhtenäinen väri. Kovertamiseen, jyrsintään ja kaivertamiseen soveltuva materiaali tarjoaa 
loputtomasti mahdollisuuksia luovaan työhön.

Ota se näyttäväksi osaksi toimiston sisustusta. Toteuta mieleenpainuva vastaanottoalue, tilanjakajia, työpöytiä, kahvipisteitä sekä 
koppeja ja pienryhmätyöpisteitä.

Younique®
Hyödynnä Younique-materiaalin ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja pidä yrityksen brändäys näkyvästi esillä – erityisesti seinissä ja 
ovissa. Käytä kuvioita, logoja, valokuvia tai mittatilaustyönä toteutettuja ratkaisuja. Lopputulos on ainutlaatuinen.

TrueScale
TrueScale-laminaateilla voidaan toteuttaa luonnollinen sisustus, joka rauhoittaa ja edistää hyvinvointia. Laminaatteja voidaan 
käyttää sekä vaaka- että pystysuuntaisissa pinnoissa. Niillä voidaan luoda upeita, näyttäviä työpöytiä ja tehosteseiniä. 
Suurkokoskannereilla voidaan toteuttaa kivi- ja puukuoseja hämmästyttävän yksityiskohtaisesti niin, että kuvio ei toistu levyn 
leveydellä.



*

Ainoa valinta  
nykyaikaiseen toimistoon
Erinomaisten hygieenisten ominaisuuksiensa vuoksi Formica®-laminaatti on suosittu valinta nykyaikaisiin toimistotiloihin eri  
puolilla Eurooppaa.

Hygieenisyys ei kuitenkaan ole sen ainoa etu. Suuren levykoon ansiosta Formica-laminaatit sopivat ihanteellisesti pitkiin 
pöytäriveihin, joilla järjestetään riittävästi tilaa yksittäisille työpisteille, ja kestävyytensä vuoksi materiaali on funktionaalinen valinta 
kovassa käytössä oleville toimistokalusteille, joiden tulee pysyä virheettömässä kunnossa.

Matalat ylläpitokulut, monipuolinen valikoima ja erinomainen suorituskyky pitkällä aikavälillä tekevät Formica-laminaateista ainoan 
vaihtoehdon aikaa kestäville toimistoille.

Suorituskykyominaisuuksia

      Monipuolisesti laatuja erilaisiin käyttökohteisiin

      Sopii tasoliimaukseen

      Jälkimuotoiluvaihtoehtoja saatavilla

      Lujatekoinen ja kulutusta kestävä

      Luontaisesti tahroja ja vettä hylkivä pinta

      Hygieeninen

      Helppo hoitaa ja puhdistaa

      Itsekantavat massiivilaminaattilaadut, ≥ 6 mm

      Massiivilaminaattilaadut tarjoavat erinomaisen iskunkestävyyden

      Palosuojalaatuja on saatavilla pyynnöstä – vain tietyistä tuotteista

Suorituskykyominaisuuksien kuvakkeet on tarkoitettu vain yleiseksi viitteeksi. Tarkempia tietoja, kuten teknisiä yksityiskohtia ja 
takuutietoja, on saatavilla osoitteessa formica.com.

Pintojen 
hygienisyys

on 
työntekijöille 

nykyään 
tärkeää  

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



Täydellisen muotoiltava
Anna mille tahansa sisätilalle loppusilaus tyylikkäillä kaarevilla pinnoilla. 

Laminaatit sopivat täydellisesti tasaisiin vaaka- ja pystypintoihin, mutta niiden todellinen kauneus on jälkimuotoilussa ja käytössä 
kaarevien alustamateriaalien kanssa. Näin voidaan toteuttaa näyttäviä muotoja, jotka tekevät vaikutuksen tilan käyttäjiin ja edistävät 
luovaa ajattelua.

Erikoistuneet valmistajat voivat toimittaa myös pienempää sädettä käyttäviä kaarevia jälkimuotoiltuja elementtejä. Laminaattia 
kuumennetaan hallitusti samalla kun se muovataan kaarevaan muotoon. Näyttävän lopputuloksen lisäksi jälkimuotoilulla on myös 
käytännöllisiä hyötyjä, sillä se vähentää liitoskohtia ja reunoja. Tällä tavoin toteutettavat innostavat, hygieeniset ja helppohoitoiset 
pinnat edistävät hyvinvointia.

47%
työntekijöistä kertoo 
toimiston edelleen 
olevan välttämätön 
työskentelypaikka*

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



Case Studies
-tutkimukset:
toimisto



Tilavat työympäristöt
Alankomaissa Danonen uusissa toimistotiloissa käytetään Formica®-laminaattia sisäkalusteissa ja seinäpaneeleissa. 
Lopputuloksena on monipuolinen yhdistelmä erilaisia tyylejä. Hanketta johti Studio Michiel Wijnen Architects, ja tilojen 
suunnittelussa luotettiin Formica-laminaattien suorituskykyyn – erityisesti sen iskunkestävyyteen, helppohoitoisuuteen ja 
monipuoliseen ulkoasuvalikoimaan. Puhtaan, modernin ja tilavan ympäristön toteutuksessa käytettäviä laminaatteja olivat Oslo, 
Fossil ja Maui, joita täydensi DecoMetal® Brushed Cupro.



Täydellinen loppusilaus
Crierum ja Johanson Design käyttävät Formica®-laminaattia suunnittelemissaan kalusteissa. 

Innovatiivisten ja nykyaikaisten kalusteiden suunnittelijat käyttävät Formica-laminaattia monipuolisesti erilaisissa pinnoissa 
vastaanottotiskeistä kaapistoihin. Materiaali valittiin sen kestävyyden, modernin viimeistelyn ja monipuolisen   
ulkoasuvalikoiman vuoksi.



Kattava uudistus
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva Formica Group Europen pääkonttori sai uuden ilmeen. Saneerauksessa käytettiin 
Formica®-laminaattia esitellen yrityksen innovatiivisia ja tyylikkäitä tuotteita. 

Toimistotiloissa esitellään saatavilla olevia mallistoja upeasti seinäverhouksesta oviin, keittiöihin ja kokoustilojen kalusteisiin ja 
osoitetaan, että Formica-laminaatti todella kestää aikaa niin käyttöominaisuuksien kuin ulkoasunsakin puolesta.



Kaunista ja rohkeaa
Yhdessä Krakovan suurimmista ja moderneimmista toimistorakennuksista käytetään Formica®-laminaattia häikäisevin 
lopputuloksin. Pääaulassa, käytävissä ja yhteisissä tiloissa käytetään TrueScalea ja DecoMetalia®, jotka antavat rakennuksen seinille 
tyylikkyyttä ja kestävyyttä.

TrueScale Nero Grafiten rinnalla käytettävät Plex Gold ja White saavat aikaan todella vaikuttavan lopputuloksen. Ei ole yllätys, että 
rakennuksen sisätilat saivat tunnustusta Prime Property Prize 2019 -kilpailussa.



Täydellinen uudistus
Greystar den Haag teki Alankomaissa sijaitsevista toimistotiloistaan nykyaikaisen yksinkertaiset Formica®-laminaatin avulla. 
Näyttävässä vastaanottotiskissä käytettävä ColorCore® Compact Calacatta Marble saa aikaan aitoa kiveä muistuttavan ilmeen, ja 
samaa ulkoasua on käytetty myös tehosteseinässä vaikuttavin lopputuloksin.

Diamond Black ja Polar White tuovat mustavalkoista tyylikkyyttä teepisteille, esittelykohteille ja toimiston säilytyskalusteille.



Säväyttävä sävytys
SAS valitsi Formican® monipuolisen malliston valkoisista ja harmaista sävyistä Crystal Whiten ja Stormin, joilla toteutetut sisäseinät 
ja pöytäpinnat sävytettiin yrityksen brändiväreihin.

Massiivilaminaattia käyttämällä vastaanottotiskille annettiin laattamainen ilme, jota täydentävät yhdenmukaiset Storm-
seinäpaneelit ja magneettilaminaatilla toteutetut hyllyt. Uudistettu tila on toiminnallinen mutta tyylikäs.
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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


