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Miljøer for skole og utdanning
En britisk undersøkelse, gjennomført i 2017, viser at dårlig design er tilskrevet en £ 150m* årlig unødvendig utgift på skolens vedlikehold.  
Bedre designvalg kan bidra til å spare vedlikeholdskostnader, bevare bygningens aspekt lengre og tilby et morsomt og sunt miljø for 
utdanning.

I denne brosjyren finner du en rekke estetisk vakre og holdbare produkter for en rekke applikasjoner for innsiden og utsiden av en 
skolebygning.
*Undersøkelse utført av Royal Institute of British Architects - architecture.com/TopMarkSchools

Om Formica Group
Formica Group er den originale laminatprodusenten av høytrykkslaminater (HPL), med over 100 års design, produktinnovasjon og 
produksjonserfaring. Formica Groups arv og velkjente merke er bygget på kvalitet, service og uovertruffen kompetanse som sikrer at 
produktene møter behovene til deres produkter.

I mai 2007 ble Formica Group kjøpt av Fletcher Building, en av Australia og New Zealands største byggefirmaer. Oppkjøpet resulterte i 
etableringen av verdens største produsent av dekorative overflater og høytrykkslaminat.

Hva vi gjør
Formica Group er bransjeledende innen design, produksjon og distribusjon av innovative overflateprodukter til kommersielle formål og boliger. 
Vi er spesialister på å produsere HPL som er robust, hygienisk og tilbyr utallige design- og applikasjonsmuligheter, noe som gjør den til en 
ekstremt populær overflate for utdanningssektoren. Vi har et konkurransedyktig utvalg av dekorative overflater, inkludert over 150 rene farger i 
tillegg til trendmønstre og tidløse tre-strukturr.

Som svar på kundens krav og fremtidige designtrender leder vi veien med innovative design, teksturer og materialer.

Vår nyeste innovasjon, Formica Infiniti®, har også anti-fingeravtrykk og anti-markeringsteknologi på en overlegen matt finish, og var en Red Dot-
vinner i 2017.

Tidligere forbedringer og teknologi-innovasjoner i serien inkluderer ColorCore® - et solidfarget laminat, DecoMetal® - med ekte metallfolier, og 
Younique® - en skreddersydd digital- og print-tjeneste.

Formica® Compact er et strukturelt tosidet laminat som gir den perfekte løsningen for toaletter, skap, inventar og møbler i barnehager, skoler, 
høyskoler og universiteter. Formica Compact er tilgjengelig i 12mm tykkelse som standard, men kan produseres i tykkelser fra 3 - 20mm, 
avhengig av dine krav. Denne allsidige løsningen er ideell til spesielt krevende miljøer som er utsatt for høy luftfuktighet, bruk og slitasje - 
perfekt for skolene. Formica Compact er CE-sertifisert for å møte eller overgå samsvar med europeiske krav til forbrukersikkerhet, helse og 
miljø.

For utvendige miljøer har vi utviklet VIVIX®, et CE-sertifisert fasadepanel med høy ytelse, som bruker termohærdende harpiks, forsterket med 
cellulosefiber, for økt styrke og holdbarhet. Resultatet er et UV- og værbestandig panel som er slitesterkt, støtbestandig og lettvekt, og den 
dekorative overflaten kommer i 68 forskjellige dekorer for å optimalisere egnetheten til en rekke forskjellige miljøer og applikasjoner.

N° 0402

EN438-6

MERK: Ovennevnte sertifiseringer gjelder kanskje ikke for alle produkter og områder. Vennligst kontakt Formica Group for mer informasjon eller besøk formica.com. Formica Group er FSC®-sertifisert og oppfyller 
kravene til FSC. Nettverk av deltakende europeiske Formica Group-anlegg er vist på sertifikatnummer TT-COC-003588.
Formica Group er dedikerte til å gjøre bærekraftige prinsipper og praksis en del av alt vi gjør. Vi streber etter å overholde de høyeste etiske standarder når vi går videre i vår innsats for å beskytte vitale ressurser for 
fremtidige behov.

Formica Group har implementert design- og produksjonsstandarder som sikrer at alle produkter 
og kan bidra til å møte kravene til miljøvennlig byggingog systemer som LEED og BREEAM. 
Besøg formica.com for mer informasjon. 
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Eva Hoernisch
Group Creative Product Director, Formica Group
Elever, lærere og ansatte tilbringer en tredjedel av sin tid på skolen, og da vi er sterkt påvirket av omgivelsene, er det viktig å gjøre disse miljøene 
morsomme.

“En lys, munter palett med 10 mettede farger viser frem hovedfargene,” antyder Eva. “Det er et moderne utvalg, en forbedring fra den typiske rød, 
gul, blå av fortiden. Det er en kraftig og energisk rød, en strålende oransje, en sitronkrom gul, den saftige sitronen, pulserende grønn, en morsom 
og tropisk blå, en fasjonabel lilla og energetisk saftig rosa.”

“Utvalget av mørkere toner skal brukes i mindre deler enn mettede farger eller pastellkomponenter, da de kan bli ganske tunge når de brukes i 
store områder. Pastelltonene gir en vakker palett alene eller en herlig kontrast sammen med de mer mettede fargene fra hovedutvalget.”

Føler du deg inspirert? Hvorfor ikke besøke formica.com og bestill dine egne HPL-prøver for å skape livlige, fargerike områder for 
utdanningsprosjektene dine.

Mørke toner Hovedfarger Pasteller
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VIVIX® fasadskivor från Formica Group är dekorativa, robusta och hållbara skivor med lätt vikt som möjliggör en rad olika tillämpningar, bland 
annat som beklädnad för ventilerad fasad, balkonger, dekorativ avskärmning och enskilda byggnadsdetaljer. 

Skivorna är UV- och väderbeständiga, angrips inte av röta och är mycket motståndskraftiga mot sprickbildning. De är enkla att rengöra och 
underhållsfria och eftersom sortimentet innehåller flera skivformat och tjocklekar är det möjligt att anpassa skivorna till den mest kostnadseffektiva 
och lämpliga kombinationen för fasader eller byggnadselement för varje projekt. 

Ett brett utbud av enfärgade dekorer, storskaliga mönster och trädekorer underlättar designprocessen och Formica Groups service Younique® 
ger dessutom utrymme för egen design. VIVIX fasadskivor är en utmärkt lösning för skolor och universitet när design och hållbarhet är av lika vikt. 

Utvendig kledning for både nybygg og 
renoveringsprosjekter

F6901
Vibrant Green

F1238
Carnaval

F5347
Maui

F7940
Spectrum Yellow

Barrow Hall Barneskole, Storbritannia.
Ellis Williams Architects. 
Cubic Facades Limited.

Søvik Barneskole, Haram Kommune, Norge.
Arkitekt: Skibnes Arkitekter.

F7927
Folkestone

F2966
Opal

F1998
Oslo

F2253
Diamond Black
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Prästängskolen, Stångby, Sverige.
Arkitekt: Wigot Arkitekter.

Västerskolen, Hässleholm, Sverige. 
Arkitekt: Arkitektgården.

F1238 
Carnaval

F7967
Hunter Green

F6901
Vibrant Green

F2966
Opal

F7940
Spectrum Yellow

F7851 
Spectrum Blue

F1238
Carnaval
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• VIVIX®-panelet fungerer som en sekundært lag som håndterer værpåvirkning.
• Ventilerte systemer bruker luftsirkulasjon, i samarbeid med naturen for å holde bygningen tørr.
• Et godt isolert system kan forbedre byggets oppvarming.
• Renovasjon av eldre skolebygninger for å forlenge livet og skape et moderne utseende.
• Lavt vedlikehold, UV- og værbestandig.
• Euroclass Fire Retardant Certificate i samsvar med europeisk forskrift EN 13501-1.

Ytelsesfunksjoner

Når Scott Wilkie Nursery, i London Borough of Newham, UK, krevde strukturell omkledning på et tildelt budsjett, valgte Newham Council 
Formica Groups VIVIX® utvendige fasadepaneler for å gjenopprette barnehagen for å sikre at den var bestandig mot elementene og lett å 
vedlikeholde.

Stewart MacLachlan, RIBAs MSc-arkitekt for det interne tekniske teamet for London Borough of Newham, gjennomførte renoveringen og 
forklarer: “Byen var opptatt av å gi skolen en høyst nødvendig ansiktsløftning og å forbedre bygningens inngangsparti. Fargepaletten ble 
valgt av skolen, og siden fasaden ble spesifisert for barnehage, måtte den være lys og innbydende.”

“Bruk av tømmer som materiale krever regelmessig vedlikehold, og metall er et dyrt format hvor de tynne arkene er tilbøyelige til å bulker, så 
jeg var på utkikk etter et akseptabelt alternativ som var estetisk tiltalende. Når man jobber for kommunen er det viktig at budsjetter blir møtt, 
men uten å gå på kompromiss med kvaliteten; derfor tilnærmer vi oss oppussing med fokus på lang levetid.”

Renovasjon av en barnehage til sin tidligere herlighet

F7851
Spectrum Blue

F7940
Spectrum Yellow
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Formica® Doors tilbyr et bredt utvalg av farger, mønstre, tre-struktur og kreative overflateprodukter som Formica® Magnetic og Younique® 
fra Formica Group. Med 186 dekorer å velge mellom, i en kombinasjon av fire overflatefinisher, er det ingen begrensninger for designet.

Formica® High Pressure Laminate gir deg en praktisk løsning for innedører, uansett om du velger en fargerik tone eller foretrekker den 
naturlige skjønnheten i tre. Dens inneboende egenskaper gjør den ideell for høytrafikkerte miljøer og regelmessig bruk som forventet i 
skoler og universiteter.

Åpne opp fantasien din

• Meget motstandsdyktig mot  
flekker, støt, vann og riper.

• Lett å vedlikeholde.
• Hygienisk og lett å rengjøre.
• Ugjennomtrengelig for fuktighet.
• Kjemikaliebestandig.
• FSC®-, Greenguard- og  

Carbon Trust-sertifisert.

Ytelsesfunksjoner

F2962
Clementine

F7940
Spectrum Yellow

F1485
Chrome Yellow

F3210
Levante

Younique®

by Formica Group
De Buiteling Lagere-skolen, Paal, Belgia.
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Puregrain: Tidløs og premium, Puregrain gir den 
naturlige følelsen av lett børstede eller oljede trestrukturr til 
prosjektene dine når du er ute etter en klassisk look.

Linewood: Fløyelsaktig og glatt å berøre, Linewood 
gjenspeiler skjønnheten av stålbørstet eller sandblåst skog 
i en rekke tre-struktur og utvalgte farger.

Naturelle: En naturlig trestruktur-look med en elegant 
matt finish, teksturen er tilgjengelig på utvalgte tre-struktur 
og legger til et snev klasse.

Matte 58: Et rent, moderne og tidsriktig utseende 
tilgjengelig i alle farger, mønstre og utvalgte tre-strukur.

Utvalgte overflater 
for innerdører

F8851
Classic Wenge

Overflate: 
Linewood
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Formica® High Pressure Laminate er et utmerket materiale for møbler. Den er sterk, støtbestandig og enkel å rengjøre, noe som gjør den 
til det perfekte valget for applikasjoner der ytelse, praktisk-funksjon og varig kvalitet teller.

Med Formica® kommer ikke holdbarhet på bekostning av design. Et omfattende utvalg av farger og mønsterkombinasjoner er tilgjengelig, 
noe som gir ubegrensede designalternativer. Formica® Compacts homogene svarte hovedfarge gir et smart visuelt kontrastpunkt når de 
er synlige — med den ekstra fordelen at kantsliping ikke er nødvendig, og Formica® Collection-serien av tynt laminat gir et bredt spekter 
av designalternativer for alle typer limet element.

Formica HPL kan enkelt bearbeides for å produsere former og figurer for å skape moderne samt praktiske og ergonomiske møbler for 
ethvert miljø.

Gjør plass for funksjonelt interiør

F4155
Sun

F1485
Chrome Yellow

F0231
Peaceful Blue

Rykkinn Skole, Norge.
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS.

Porvoo Center Skole, Finland.
Arkitekt: Taina Valkeavirta.
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F1192
Porcelana

F0231
Peaceful Blue

F0949
White

F6901
Vibrant Green

Porvoo Center Skole, Finland.
Arkitekt: Taina Valkeavirta.

Rykkinn Skole, Norge.
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS.
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F4172
Caribbean

F0949
White

Jessheim Videregående Skole, Norge.
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS.

Mailand Videregående Skole, Norge.
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS.
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F2253
Diamond Black

F6901
Vibrant Green

F7927
Folkestone

F7940
Spectrum Yellow

Eurobib Direct, Wildlife-serien.
Design: Louise Hederström & Dan Jonsson.
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Fremtidssikker skolemiljø med bærekraftige materiale
Jessheim videregående skole i Akershus ble bygget som et partnerskap mellom private og offentlige investorer og huser totalt 1500 
studenter og 240 ansatte. Det er seks utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, Musikk, Dans og Drama, Kunst, Design og Arkitektur, 
Teknikk og Industriell Produksjon, Service og Samferdsel, Helse- og Oppvekstfag og Tilrettelagt Opplæring.

I tillegg huser skolen en stor kantine med plass til over 600 studenter med et åpent amfiteater i forbindelse med denne, samt et fengslende 
to-etasjes bibliotek og et atrium med kreative sitteplasser og spennende designede trær. Fellesarealene i korridorene omfatter flere sosiale 
soner og spontane møterom for å oppmuntre til kreativitet og samspill mellom studentene.

Dette er en skole bygget for fremtiden, med høye bærekraftmål når det gjelder valg av byggemateriale og energisparende aspekter 
(Passive House Standard), og det er lagt stor vekt på, gjennom hele prosjektet, å skape et innendørs-miljø og skole av høy kvalitet. Formica 
Groups bærekraftige reise er en forpliktelse til bærekraftige prinsipper og praksis og overholder høye etiske standarder for å beskytte 
vitale ressurser for fremtidige behov. FSC®-sertifiserte laminater er tilgjengelig som standard i mesteparten av produktporteføljen til Formica 

F7902
Iron

F0949
White

F8820
Leaf Green

F6907
Amarena
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Group, og selskapet bygger kontinuerlig solide bærekraft-programmer med bestemte mål for å redusere all miljøpåvirkning som kommer fra 
forretningsvirksomheten. Formica Groups produkter kan bidra til å oppfylle kravene til Green Building-vurderinger.

Samspillet mellom funksjon, farge og materiale 

Kapsel Design ble valgt for å lede interiørdesignet, konseptet for materialer og farger for alle møbler, og deler av de spesialdesignede 
interiørelementene som benkeplater, studentskap og elementer inne i atriumet og fellesarealer i korridorene.

Interiørarkitekt Marit Engdal Borgersen kommentarer: “Målet fra starten var å skape et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte, samt en 
vennlig, innbydende bygning med enkel navigering for besøkende. Vi har valgt kvalitetsmøbler og tilbehør med materialer og design som 
tåler høy bruk og vedlikehold i årene som kommer. Med hensyn til miljøet har folks velvære og vekt på kostnad blitt lagt på det faktum at 
materialene må vare og beholde sitt gode utseende i mange år.”

En annen viktig faktor når det gjelder valg av materiale til skoler, er innendørs luftkvalitet. Formica Group har tatt betydelige skritt for å sikre 
at produktene fremmer sunn luftkvalitet i boliger, kontorer, skoler og andre innemiljøer, og Formica Laminate er GREENGUARD® Indoor Air 

F9266
Citadel

F7879
Dusty Jade

F8820
Leaf Green

F7967
Hunter Green
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Quality-sertifisert for lavemitterende interiørbyggematerialer. Bruk av farge er en av mange faktorer som gjør bygning og dens beholdning 
hel. Samspillet mellom funksjon, farge og materiale er spesielt viktig i en så stor og kompleks bygning som Jessheim Videregående 
Skole. Kapsel Design ønsket at innredningen skulle speile arkitekturen i bygningen, designet av Vis-a-Vis arkitekter, og har valgt farger 
som forbedrer og støtter byggekonseptet. De har plassert forskjellige materialer og farger på forskjellige områder, som også bidrar til å 
understreke funksjonen til disse områdene, og de lett gjenkjennelige fargene og kontrastene gjør det enklere å navigere rundt i den store 
bygningen. Marit forklarer: “Da det finnes et så stort utvalg av farger i Formica® Collection, har det ikke vært et problem å finne farger som 
passer inn med resten av bygningen. På enkelte områder har bygningens farger blitt forsterket i interiøret og laminatflatene, hvor de i andre 
områder har blitt tonet ned. Vi har valgt å utelukkende bruke laminat fra Formica Collection Colors for alle overflater på studentskap, fronter 
og innsiden av skap, bibliotekshyllenehetene, bordplater, de skreddersydde benkeplatene, benker, bordene og sitteplasser i atriumet og 
romdelerne i kantinen. Vi brukte også Formica® Compact på enkelte steder, som på de høye bordene i kantinen og lærerværelset. Vi har 
lang erfaring med bruk av forskjellige produsenter og overflatematerialer i bygninger der det er svært strenge krav til kvalitet og holdbarhet. 
Vi tror Formicas produkter er på høyeste nivå når det gjelder å tilfredsstille slike krav, samtidig som de har et bredt utvalg av dekor å velge 
mellom.”

FAKTABOKS - JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE
Sted: Akershus, Norge

Interiørarkitekt: Kapsel Design AS

Produkt: Formica® Collection HPL, Formica® Compact

Dekor-referanse: F9266 Citadel, F7902 Iron, F7927 Folkestone,
F8820 Leaf Green, F7967 Hunter Green, F3210 Levante,
F1998 Oslo, F7879 Dusty Jade, F6907 Amarena

Applikasjon: Overflateløsning for skap, hyller, bord og mer.
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Formica® Compact er et populært valg for innvendig veggbekledning i krevende miljøer, for eksempel skoler, da det er veldig sterkt og 
skaderesistent og også tilgjengelig i et stort utvalg av dekorer og teksturer. Det er det perfekte valget når man kombinerer praktisk funksjonalitet 
med arkitektonisk design.

Formica Compact-paneler brukt til veggbekledning kan festes ved å skru direkte gjennom frontet til vertikale kryssfinerlekter. Tynnere karakterer 
(4-6mm), kan også bindes til vertikale kryssfinerlekter med tunge bygningslim. Den valgte tilkoblingsmetoden vil avhenge av installasjon, platens 
tykkelse og visuelle designkriterier.

Holdbar og vedlikeholdsfri veggbekledning

F2253
Diamond Black

F2255
Polar White

Younique®

by Formica Group
F1485
Chrome Yellow

F7845
Spectrum Red

F1194
Iris

Tagensbo Skole, København, Danmark.
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard

Domarringens Skole, Uppsala, Sverige.

Leverandør: ©Cubicle Centre, Storbritannia.
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F3210
Levante

F2255
Polar White

Jessheim Videregående Skole, Norge 
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS
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Formica® dekorative høytrykkslaminater vil motstå effekten av vandalisme og gi svært slitesterke overflater for offentlige områder. 
Blekkmerkene fra tusjer og kulepenner kan fjernes med et egnet løsningsmiddel (for eksempel metylerte alkoholer, aceton, etc.) og en ren klut. 
Organiske løsningsmidler som White spirit og cellulosefortynnere kan også brukes til å fjerne malingsflekker og graffiti, da de ikke vil påvirke 
laminatoverflaten.

Garderober og skap

F8822
Denim

F8821
Just Blue

F4177
Lime

F7927
Folkestone

F5340
Mini Mode Leaf Green on Wasabi

Odenslundaskolan, Upplands Väsby, Stockholm.
Arkitekt: Mondo Arkitekter.
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F3210
Levante

Jessheim Videregående Skole, Norge 
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS

Jessheim Videregående Skole, Norge 
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS

F7902
Iron

F7902
Iron

F6907
Amarena
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Jessheim Videregående Skole, Norge 
Interiørarkitekt: Kapsel Design AS

F7902
Iron

F8820
Leaf Green
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Da overflaten er helt forseglet, er Formica® dekorative-laminater ugjennomtrengelige for væsker og er veldig enkle å rengjøre og vedlikeholde. 

Laminatflater holdes best rene ved å bruke vann og mildt vaskemiddel. Formica® Compact (CGS grade) fungerer briljant på våte områder og 
sørger for styrke, stabilitet og motstand mot slag, som er perfekt for hardtarbeidende dører og vegger.

Hygieniske og holdbare våtrom og toaletter

I alle bygninger 
må toalettene 
være praktiske, 
behagelige og 
rene. Formica® 
Compact gjør det 
enkelt å oppnå 
høye standarder 
for hygiene på 
toaletter. Den 
har en attraktiv 
overflate som kan 
rengjøres grundig 
og raskt.

Ellon Academy Community Campus, Storbritannia.
Leverandør: Petal Postforming Ltd.

Leverandør: © Cubicle Centre, Storbritannia.

F0231
Peaceful Blue

F7927
Folkestone

F2828
Tropical Blue

F1485
Chrome Yellow
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Ytelsesfunksjoner
• Kjemikalieresistent
• All Orientering
• Motstandsdyktig mot slag
• Vanntett
• Hygienisk
• Motstandsdyktig mot flekker

Cardonald Collage, Storbritannien.
Leverantör: Rearo®.

Heidenstamskolan, Uppsala.
Arkitekt: Metod Arkitekter.

Younique®

by Formica Group

F8829
Graphite Twill

F6698
Paloma Polar

F3734
Radon
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Allsidige og kommunikative overflater
Å skape et spennende læringsmiljø er like viktig for lærere som det er for elever. Formica® High Pressure-laminat er allsidig og kan brukes på de 
fleste overflater for å skape vakre design og inspirerende miljøer.

Oppdater bordplater, møbler og veggpaneler for å skape lyse mellomrom for å inspirere lærere og elever. Vurder krittavle, whiteboard og 
magnetiske overflater for å oppmuntre til interaksjon og bruk plass.

Riversideskolen, Storbritannia.
Leverandør: Portakabin.

F1297
American Maple

Ackley Bridge, Storbritannia.
Kunde: Channel 4.

CC0949
White

Overflate:
AR Plus® Gloss

F7912
Storm

Overflate:
Absolute Matte
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F7927
Folkestone

Overflate:
Absolute Matte

®

• Myk berøring

• Anti-fingeravtrykk

• Anti-flekker

• Anti-mikrobiell

• Postformende

F2253
Diamond Black

M7967
Hunter Green

M3091
Crystal White

Overflate:
MNW

Overflate:
MNW

Overflate:
MNW

• Inkorporert jernfolie for en sterk magnetisk effekt

• Skrivbar overflate for kritt eller whiteboard-markører

• Bakgrunn for visuell skjermprojeksjon

Formica®

 Magnetic Laminate
SURFACES FOR COMMUNICATING by FORMICA GROUP

Ytelsesfunksjoner

Ytelsesfunksjoner
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FORMICA® MILJØER FOR SKOLE OG UTDANNING

Younique® av Formica Group er et høytrykkslaminat som har et tilpasset, trykt bilde som et dekorativt ytre. Det trykte bildet er innlemmet i 
laminatstrukturen for større motstand mot skader og enkel vedlikehold.

Younique kan leveres for enkeltsidig HPL eller dobbeltsidig kompaktkvalitet laminat. Det er en perfekt løsning for skolelogoer, fotografier, kreativ 
design og skilting som tilfører individualitet når man bygger utendørs, dører, toaletter og klasserom.

Younique-tjenesten tilbyr både skjerm utskrift og digitale printløsninger for å sikre optimal replikering av ethvert design og alle høy-
ytelsesegenskapene til Formica® Laminate.

Design et laminat

Athelstan skole, Storbritannia.
Leverandør: Aaztec Cubicles.

Campus Konradsberg, Stockholm, Sverige.



25

Newfield & Talbots skoler, Storbritannia.
Arkitekt: HLM Architects.

Roald Dahl Museum, Buckinghamshire, Storbritannia.  
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FORMICA® MILJØER FOR SKOLE OG UTDANNING

I Veturitalli Daycare Center i Pori, Finland, ble Younique® av Formica Group-laminatjenesten brukt til å skrive ut dyrefigurer til å bruke i barnehagen 
på de indre dørene i korridorene.

Hver barnehagegruppe har et navngitt dyr og en farge som hjelper barn å identifisere sin del i den store bygningen med plass til 130 barn.

Tallene viser også hvilket rom som er for å leke, spise, vaske eller omkledning.

”Vårt mål var å få barna, fra første dag, til å føle bygningen var deres eget trygge sted, og å hjelpe dem med å navigere i bygningen,” forklarer 
bymiljø-arkitekt Pentti Klemetti. Naturligvis måtte dører som daglig var i stor bruk, også være slitesterke, brannbestandige og enkle å rengjøre.

Younique-tjenesten gjorde det mulig å integrere kunst i bygningsdesignet. Og den beste delen; barna har gjort bygningen sin egen. “Dyre-
figurene på dørene har møtt formålet med å lede barna. Barna elsker dem og har funnet seg godt tilrette i sine avdelinger i bygningen. Gruppens 
egne dyrefigurer gir også barna inspirasjon til nye spill,” sier Tuija Anoschkin, direktør for barnehagen.

Younique® forenkler hverdagsaktiviteter

Younique®

by Formica Group
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Et barns verden dreier seg om vekst og utvikling, og et omgivende miljø som støtter deres læring er like viktig som at det er trygt og 
sunt å tilbringe tiden sin i. En effektiv måte å sikre et sunt miljø på er å redusere luftforurensning ved å eliminere skadelig kjemisk utslipp. 
GREENGUARD® Environmental Institute (GEI) har etablert standarder for å definere produkter og prosesser med lav kjemisk- og partikkel-
utslipp for innendørs bruk.

Formica Group har tatt betydelige skritt for å sikre at produktene fremmer en sunn innendørs luftkvalitet i skoler og andre innemiljøer. 
Formica® Laminat og DecoMetal® av Formica Group-produkter har oppnådd GREENGUARD® Innendørs luftkvalitet-sertifisering for 
lavemitterende innvendige byggematerialer, samt M1-utslippsklassifisering av byggematerialer, og kan også bidra til å oppfylle Green 
Building Assessment kriterier.

Innendørs luftkvalitet

Eurobib Direct, Cubik.

M2253
Diamond Black

Overflate:
MNL
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formica.com

Belgia

Tel: +32 2 705 18 18

contact.belgie@formica.com

Danmark

Tel: +45 43 58 82 00

info.danmark@formica.com

Finland

Tel: +358 3 5800 200

info.fi nland@formica.com

Frankrike

Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13

service.echantillons@formica.com

Holland

Tel: +31 (0) 70 413 48 20

contact.nederland@formica.com

Irland

Tel: +353 1 872 4322

samples.uk@formica.com

Italia

Tel: +39 068 7502115 

italia@formica.com

Marokko

Tel: +212 (0) 522472047 
administration.maroc@formica.com 

Midtøsten

Tel: +971 4 329 82 80

middle.east@formica.com

Norge

Tel: +47 800 13 016

info.norge@formica.com

Polen

Tel: +48 22 516 20 84/85

info.polska@formica.com

Russland

Tel: +44 191 259 3118

russia@formica.com

ukraine@formica.com 

Schweiz

Tel: +41 44 818 88 18

schweiz@formica.com

Spania

Tel: + 34 96 122 07 01 (opción 2)

contact.es@formica.com

muestras@formica.com

Storbritannia

Tel: +44 191 259 3912

Samples tel: +44 191 259 3512

samples.uk@formica.com

Sverige

Tel: +46 (0) 42 38 48 00

info.sverige@formica.com

Tyskland

Tel: +49 (0) 180 367 64 22

kontakt.deutschland@formica.com

Østerrike

Tel: +49 (0) 180 367 64 22

austria@formica.com


