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F8826 Neutral Twill
F2255 Polar White

Forvandling av fasiliteter i helsetjenesten…
både innvendig og utvendig
Globale helsetjenestekostnader er forventet å nå kolossale US$ 10,06 billioner innen 2022, og fremskritt innen teknologi
og medisinsk vitenskap fortsetter å øke forventet levealder over hele verden.
Men teknologi og vitenskap er ikke de eneste fokusområdene. Betydningen av helsetjenestenes omgivelser blir stadig
mer anerkjent. Den britiske regjeringen kunngjorde i sitt 2017-budsjett £3,9 milliarder ekstra til blant annet “akselerasjon i
forvandling av eiendom”.
NHS (helsevesenet i Storbritannia) bruker for tiden mer enn £6,5 milliarder til å vedlikeholde og drifte sine eiendommer
og fasiliteter, og innser at “administrasjon av fasiliteter har en direkte betydning for pasientenes opplevelser.” I desember
2018 ble en investering på ytterligere £963 millioner spredt over 75 prosjekter, kunngjort for å oppgradere helsefasiliteter
over hele England.
Denne brosjyren vil introdusere deg til Formica Groups utvalg av laminater og fargeforslag. Du vil oppdage hvordan våre
produkter har blitt brukt til å skape rene, beroligende omgivelser i ulike helsevesener over hele Europa. Og du vil bli
inspirert av Formica®-Laminatets allsidighet. Disse rene, dekorative overflatene har nemlig lang holdbarhet, er enkle å
vedlikeholde og kan brukes til alt fra dører og baderom til utvendig kledning.

Hvem er vi?
Formica Group er den originale produsenten av høytrykkslaminater (HPL) og har opparbeidet seg over 100 års erfaring
innen design, produktinnovasjon og produksjon. Arven og omdømmet til Formica Group er grunnlagt på kvalitet, service
og uovertruffen kompetanse, noe som sikrer at produktene møter behovene til det de skal brukes til.

Hva vi gjør
Formica Group er verdens ledende produsent av laminater og overflateløsninger for kommersielt og privat bruk. HPL er
vår spesialitet, og dets egenskaper har gjort det til et populært valg innen helsevesenet. Laminatet er rent, hygienisk,
er lett å vedlikeholde, har lang holdbarhet og er tilgjengelig i mer enn 120 farger i tillegg til tidløse tremønstre og andre
trendende mønstre.
Ved å samarbeide tett med arkitekter, designere, eiendomsforvalter, helseforetak og sykehus har våre produkter
forvandlet fasiliteter innen helsetjenesten til moderne, pasientvennlige omgivelser som passer til det 21. århundre.
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Nina Bailey

Designmanager
“Noen fasiliteter i helsesektoren kan være grobunn til noen av de mest engstelige øyeblikkene i en pasients liv. Det
er viktig å skape en følelse av positivitet”, sier Nina. “Et gjennomtenkt design og et riktig palettvalg vil kunne gi en
psykologisk støtte til pasienter gjennom vanskelige tider.”
Nina anbefaler lune farger for å berolige og slappe av både pasienter og besøkende. Kjølige blåtoner vil raskt introdusere
en positiv følelse til fasiliteten.
“Innføring av naturlige elementer av skog og grønt er en god måte å forbedre pasientenes velvære på. Ocean Grey, Pale
Olive og Possum er alle toner av grønt med en svak gråaktig undertone. Ved riktig bruk vil de få mennesker til å slappe
av og gi assosiasjoner til naturen på utsiden. Prøv å kombinere dem med enkel eik, som Natural Oak eller Elegant Oak,
for å oppnå en naturlig finish”, legger hun til.
For å skape en beroligende atmosfære foreslår Nina å kombinere en avslappende nyanse av rosa, som for eksempel
Just Rose, med blekgrå og tekstilaktige effekter, inkludert Sarum Twill.
De varme og gule tonene til Mojave, Sandstone og Antique er innbydende og hjemmekoselige, mens palettens mørkere
dekorer, som Jarrah Legno og Elemental Corten, fungerer godt ved å løfte de bleke tonene og dermed legge til en
ektefølt kontrast.

2

Innbydende eksteriør
Beskytt bygningens eksteriør med de utmerkede vær- og UV-resistente egenskapene til Formica Groups		
utvalg av kledning.
VIVIX® og VIVIX® Lap er like tøffe som de er attraktive: En dekorativ overflate på begge sider fanger oppmerksomhet,
mens de slitesterke, vedlikeholdsfrie og lettmonterte egenskapene reduserer kostnader.
VIVIX gir den perfekte balansen mellom langvarig kvalitet og slående estetikk og er ideelt ved konstruksjon av nye
sykehus eller oppussing av eksisterende avdelinger for å gi dem et mer moderne utseende.

F6060 Marron Cumarau
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F7927 Folkestone
F2297 Terril

F2253 Diamond Black
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Redefinisjon av primærhelsetjensten
for det 21. århundre
Ved den ambisiøse ombyggingen av Forum Health Center, Coventry til £2,4 millioner ble den gamle bygningen revet for
å gjøre plass til en av de mest teknologisk avanserte kirurgiske avdelingene i Storbritannia.
IDS Architects tok på seg oppdraget, og resultatet ble 22 konsultasjonsrom i en toppmoderne bygning som inneholder
den nyeste teknologien. Nye Forum Health Center er utformet slik at den kun bruker en brøkdel av den energien
som den gamle bygningen brukte, noe som er mulig takket være benyttelsen av LED-belysningsteknologi, innovativ
klimastyring og energieffektiv utvendig bekledning.
6 mm tykke VIVIX® Diamond Black-plater, med dekor på begge sider, ble påført utvendig for å gi en visuell kontrast til
den hvite gjengivelsen. Fra et funksjonelt perspektiv kan VIVIX-paneler bidra til en bygnings termiske virkningsgrad når
de brukes som en del av et regnskjermings-/ventilasjonssystem.

F4161 Terracotta
F2253 Diamond Black
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F7927 Folkestone
F7940 Spectrum Yellow
F6901 Vibrant Green
F4161 Terracotta

Et forfriskende utseende
Fasadepanelene i VIVIX-serien fra Formica Group ble brukt til oppussing av Raahe-sykehuset i Finland. Arkitektene
SIPARK Oy og Ulla Mattila valgte VIVIX-paneler for å forbedre ikke bare det estetiske utseendet, men også den termiske
effektiviteten til bygningen.

“VIVIX av Formica Group gjorde det mulig å finne en farge som ville gjenspeile bygningens
omgivelser. Lysegrå Malibu er ren, frisk og moderne, og lager samtidig det perfekte
grunnlaget for lysere aksenter. Vi brukte også Eldorado, Pale Olive og Terracotta på
balkongene og utvendige detaljer for å utfylle fargepaletten. Disse sommeraktige tonene
forbedrer utseendet på bygningen ved å opprette en varm og vennlig velkomst.”
Saila Palvianen, Arkitekt
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Allsidige, holdbare og hygieniske overflater…
Formica®-laminat har utmerkede hygieniske egenskaper og er et foretrukket valg i miljøer med mye trafikk, som
sykehus, legekontorer og pleiehjem. Formica-laminat er inert og gir ikke støtte til mikrobiell vekst, noe som gir en
ekstra beskyttelse mot spredning av infeksjoner. Hvis en helseinstitusjon krever begrenset bruk av skjøter for å
unngå inntrengning av fuktighet, kan Formica-laminat bøyes for å lage kurver. Platene er tilgjengelige i store størrelser
for å hjelpe fabrikasjon og minimere behovet for flere ledd. Kompaktlaminat fra Formica med et solid, vanntett og
selvbærende materiale, er også tilgjengelig.
Ettersom budsjetter i helsesektoren ofte er stramme, er de lave vedlikeholdskostnadene til Formica-laminatet og
dets vedvarende egenskaper velkomne elementer for lokalpolitikere og institusjonsledere. Sykehus har ikke råd
til å stenge, og har heller ikke den samme luksusen som forretningsbygg, kontorer og skoler der regelmessige
bygningsoppgraderinger og vedlikeholdsarbeid kan utføres i mindre travle perioder eller i henhold til planlagte
stenginger. Formica-laminat er enkelt å installere, har en lav vekt, krever lite rengjøring og vedlikehold og er ekstremt
langvarig, noe som gir den beste holdbarheten i årene som kommer.

F2255 Polar White
F5323 Nocturne

Formica Compact og Formica Laminat har flere funksjonelle egenskaper som sørger for at det finnes en holdbar
løsning uansett anvendelse:

Formica® Compact
Strukturert høytrykkslaminat, bygget opp av flere lag med kraftpapir.

Vanntett

Motstandsdyktig
mot flekker

Hygienisk

Kjemikaliebestandig

Selvstøttende

Støtsikkert

Orientasjonsuavhengig

Formica® Laminate
Produsert ved å smelte sammen flere lag med impregnerte papir under høyt trykk og høy temperatur.

Vanntett

Motstandsdyktig
mot flekker

Hygienisk

Kjemikaliebestandig

Postforming

Flat liming

Orientasjonsuavhengig

Symbolene for ytelsesfunksjoner er kun for generell referanse. For mer spesifikk produktinformasjon, inkludert tekniske data og garantier, vennligst se formica.com
* Tilgjengelig ved forespørsel. Kun tilgjengelig i visse størrelser. Ta kontakt med Formica Group for mer informasjon.
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F3855 Clear Maple
F0190 Finn Beech

En russisk revolusjon
I Kazan, sørvest i Russland, spesialiserer Interregional Clinical Diagnostic Center (ICDC) seg på nevrologiske og
kardiovaskulære sykdommer. Formica Compact ble det foretrukne materialet ved renovasjonen av klinikkens vegger,
kolonner, bordplater og radiatordeksler.
Pasientene elsket det nye utseendet, og deres opplevelse ble ytterligere forbedret da Nayada, prosjektets spesialist
på design av arbeidsområder, brukte vår Younique®-tjeneste til å skape skreddersydde navigasjonspaneler for å hjelpe
besøkende med å finne fram på senteret.

“Vi har forsøkt å finne designløsninger som bidrar til å skape et koselig, komfortabelt
miljø, møter høye hygienekrav og som samtidig kan gi en lang levetid – hjørnesteinene til
moderne, bærekraftig arkitektur.”
Olga Novikova, arkitekt
8

Beroligende modernitet på Irlands vestkyst
Formica®-Laminat ble brukt til innvendige dørfasader, møbler og integrerte panelsystemer (IPS) i den nylig fullførte
avdeling med 75-senger ved Universitetssykehus i Galway.
Sykehusets fornying, til 18 millioner euro, ble ledet av Moloney O’Beirne Architects som lot seg påvirke av Formicalaminatets gode prestasjonsrykte – spesielt kvaliteter som støtsikkerhet, det enkle vedlikeholdet og tilgjengeligheten i en
rekke dekorer var avgjørende.
I et forsøk på å redusere stress hos pasienter ble dekorene Seed, Thistle, Sandstone og Folkestone brukt på møbler og
over 400 dørflater. Dette skaper et rent og moderne miljø, noe som gir en beroligende og lun effekt.

F5344 Seed
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F0949 White
F2253 Diamond Black
F7929 Folkestone

Utvidelse av vårt spanske herredømme
Formica® HPL og Formica® Compact ble brukt på hele Hospital Quiron Vizcaya i Biscay, Spania.
Sykehusinteriøret, designet av Arquiplan, gir noe mye mer enn bare obligatoriske rene flater som er lette å vedlikeholde –
de skaper også en varm og innbydende atmosfære, som både ansatte og pasienter setter pris på.
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Hvordan design kan hjelpe
mennesker med demens
Alzheimer’s Society har estimert at antallet britiske borgere med demens vil overstige 1 million innen 2025. Når 70% av
demenspasienter også lider av en annen medisinsk tilstand, er design for demens viktigere enn noensinne.
Demens påvirker hukommelse og kognitiv funksjonalitet, så feilfortolkning og forvirring er vanlig. Nøkkelen til et vellykket
design er å forstå hvordan de som lider av demens oppfatter helsemiljøet rundt dem.
For eksempel kan endringer i gulvfarge oppfattes som trinn, noe som bør minimeres hvis det er mulig. Toaletter bør ha
en kontrast i forhold til gulvet og omgivende vegger for å gjøre dem mer synlige, mens trappekanter bør ha en høyere
grad av nyanse og kontrast for å minimere fall.
Selv om fargedifferensiering spiller en avgjørende rolle for å få viktige ting til å skille seg ut, kan det også brukes til
å avlede beboere fra områder de ikke skal få tilgang til. Bruk av klare kontraster i farger for å markere områder med
forskjellige bruksområder, for eksempel toalett, bibliotek og spisesal, er avgjørende.
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F7884 China Blue
F7927 Folkestone
F0231 Peaceful Blue
F1485 Chrome Yellow
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Gatekunstner bruker dristige farger for å 		
øke velværen på sykehus
Et samarbeid om utformingen av den nye onkologienheten for ungdom ved Gregorio Marañón-sykehuset i Madrid
mellom Formica Group, Fundación Aladina og Ink and Movement resulterte i en donasjon av spektakulære veggmalerier
skapt av kunstneren Okuda San Miguel.
Dette initiativet tar sikte på å forbedre ungdommenes og deres familiers trivsel under sykehusoppholdet ved å tilby
innbydende rom fulle av farger. Prosjektet følger i etterkant av renoveringen i 2017 av de pediatriske og nærliggende
områdene i San Carlos-klinikken i Madrid, et prosjekt som også ble utført av Formica Group sammen med Fundación
Aladina og Okuda.

Okudas arbeid ble digitalisert på laminatpaneler fra Formica® ved hjelp av Formica Group-tjenesten Younique®.
Panelene ble så arrangert i flere veggmalerier langs mer enn 100 m2 av det nye gulvet på Gregorio Marañón-sykehuset.
Arbeidet består av kunstnerens karakteristiske design, geometriske strukturer og flerfargede utskrifter. Okuda
kommenterer følgende om området:

“Jeg ønsket å skildre de mest barnslige og positive delene av mine kreasjoner for å
forvandle området følelsesmessig og gi det en ny energi som vil bidra til velvære for alle
som passerer gjennom det.”
Veggmaleriene skaper et ukonvensjonelt og behagelig område som pasienter, deres familier og senterets ansatte kan
nyte.
Laminater og paneler fra Formica er ofte å finne på sykehus da de kombinerer elegante design med
maksimal holdbarhet, to viktige funksjoner for travle områder. I dette prosjektet, og gjennom Formica Groups
digitaliseringstjeneste Younique, brukte Formica Group Okudas kreasjoner på høytrykkslaminat, noe som skaper et
iøynefallende område ved Gregorio Marañón bestående av farger og kunst.
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“Dette initiativet forbedrer livskvaliteten hos
ungdommer med kreft. Aladina har til hensikt
å humanisere sykehus, noe som er med på
å gjøre oppholdet til kreftpasienter og deres
familier så behagelig som mulig. I dette
tilfellet fremkaller et levende og iøynefallende
design en mer hjemlig atmosfære som
beveger seg bort fra den sterile følelsen som
tradisjonelt er forbundet med et sykehus.”
Lorena Díez, direktør ved Fundación Aladina-sykehusene

“Dette prosjektet består av den mest barnslige
delen av arbeidet mitt, men her har vi også
lagt til et mer poplignende element med
introduksjon av utskrifter og Kaos Star, et ikon
av meg som representerer en annen måte å
gjøre ting på.”
Okuda San Miguel, kunstner

14

F0000 Decor Name - Finish
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Anerkjent designer fornyer et barnesykehus med
Formica®-Laminat
Den britiske designeren Morag Myerscough er kjent for å gjøre sykehus, skoler og offentlige kunstinstallasjoner lysere
med fargerike og iøynefallende designprosjekter.
Et av de siste stedene som har blitt omformet av Morags livlige tilnærming er barnesykehuset i Sheffield, hvor hun
forbedret 46 soverom og 6 sengeposter ved hjelp av Formica-laminat. Rommene er en del av en serie bestilt av Artfelt,
barnesykehusets veldedighetsprogram, som igjen er en del av et oppdrag om å forvandle pasientopplevelsen ved hjelp
av kunst og design.
Å skape lyse og visuelt stimulerende vegger kan distrahere barn samt lindre angst under lange opphold på en
sengepost eller før kirurgi. Morag og Artfelts manager, Cat Powell, er klar over følsomheten som kreves når et
sykehusmiljø skal designes, og de konsulterte både ansatte og pasienter under prosessen.
I alt fire forskjellige ordninger ble designet av Morag. Ordningene roterer gjennom rommene og består av farger spesifikt
valgt for barn som lider av høysensitivitet eller autisme.

“Ut ifra erfaringene jeg har gjort i helsevesenet vet jeg at det er svært positivt for
mennesker å ha kunst på sykehus. Et sterilt og grått rom får ingen til å føle seg særlig
bedre. Et rom som lar deg få vite at folk bryr seg og tenker på deg har derimot en motsatt
effekt. Det gjøre folk lykkeligere og mer sikre på at alle er opptatt av dem og har et ønske
om at de skal bli bedre.”
Morag M, Designer
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Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com
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Tel: +45 89872925
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Finland
Tel: +358 942454660
info.finland@formica.com
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Tel: +33 977554783
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