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Gjestfrihetsdesign 
for en verden  
i endring
Besøksnæringen fortsetter å være dynamisk takket være en utvikling i den økonomiske situasjonen, en stadig økende 
forventning om høyt nivå av kundeservice og et landskap som bare blir mer konkurransepreget. Trender endrer seg raskt, 
og vi ser en økt tendens til å ta i bruk ny teknologi, inkludert kundetilpasning og et fokus på selvbetjening. 

Andre utfordringer inkluderer faktorer som Airbnb, økonomisk usikkerhet, endringer i forbrukernes forventninger og 
håndtering av hygienekrav. Det som er i ferd med å komme tydelig frem er at disse miljøene fremover må vurdere sine evner 
til å være tilpasningsdyktige når det kommer til drift, og anse hygieniske design som viktige faktorer. 

Med slike utfordringer foran oss er det best å lage design som kan oppfylle alle nye krav.

Denne brosjyren vil introdusere deg for Formica Group sitt utvalg av laminater og fargeforslag. Du vil oppdage hvordan 
produktene våre er brukt til å skape stilige, moderne og innbydende miljøer i barer, restauranter, kafeer, hoteller, nattklubber 
osv. Du vil også bli inspirert av den rene allsidigheten til Formica Laminat, der ytelse og design kombineres for å levere 
praktfulle miljøer for arbeid, hvile – og lek.

Hvem er vi?
Formica Group er den originale produsenten av høytrykkslaminat (HPL), med mer enn 100 års erfaring innen design, 
produktinnovasjon og produksjon. Arven til varemerket og omdømmet til Formica Group er basert på kvalitet, service og 
uovertruffen ekspertise som sikrer at produktene dekker behovene i sine bruksområder.

Hva gjør vi?
Formica Group er verdens ledende produsent av laminat og overflateløsninger for kommersielle bruksområder. HPL er 
vår spesialitet, og dens egenskaper bekrefter sin posisjon som et ledende valg i besøksnæringen. Den er ren, hygienisk, 
langvarig og enkel å vedlikeholde. Den er tilgjengelig i mer enn 150 farger, ulike trendmønstre og tidløse tresorter.

Ved å samarbeide tett med arkitekter, designere, ledere og eiere, forenes produktene våre sammen med vakkert design 
og målrettet funksjonalitet. Fordi det bare er Formica Group som lager allsidige overflateløsninger som er inspirert av og 
tilpasser seg måten mennesker lever, jobber og leker på.
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En anerkjennelse av endrede livsstiler og behovet for en behagelig og sunnere livsstilbalanse er  
en drivkraft for store endringer innenfor gjestfrihetstrendene.

«Vi ser mindre skarpe skiller i omgivelsene, der nåværende hjemlige temaer begynner å smelte 
sammen med gjestfrihetstrender», sier Nina. «For å skape behagelige omgivelser ser vi en 
introduksjon av lysere, mer tropiske toner og et trekk mot mørkere fargenyanser når det kommer til 
gjestfrihetsinteriør. Og denne trenden har spredd seg til hoteller, barer, kafeer og restauranter.»

Nina anbefaler biofilisk design for å skape beroligende og avslappende miljøer. Grønne, blå og 
gule toner gir gjenlyd av de naturlige fargene til land, sjø og jord. Dette integrerer naturen og gir en 
følelse av velvære i gjestfrihetsomgivelser.

Hun tilføyer: «Dype juveltoner som minner om paletter fra midten av forrige århundre skaper et 
utseende av tidløst raffinement. De rike fargene tar oss tilbake til arven vår gjennom en nostalgisk 
vekkelse og en følelse av oppmuntring, noe som er ideelt for et varig gjestfrihetsprosjekt

«Det er på bakgrunn av dette at jeg har laget en gjestfrihetspalett av mørke og lunefulle blåtoner, 
jordede gultoner, terrakotta og gråaktige grønntoner. Når dette kombineres med en dristig hvit 
marmor og klassisk eik, oppstår et jordaktig preg, med antikke messingmetallaksenter som gir 
interessante innslag av materialkontrast i barer og resepsjoner.»

Nina Bailey
Design Manager hos Formica Group
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Varig ytelse
Formica® Laminat er det perfekte svaret på miljøvennlige omgivelser med lang holdbarhet. Det er egnet for å møte 
utfordringene med konsekvent gjennomstrømning av mennesker og tunge bevegelige gjenstander. Hvert beslag er 
designet for å bestås tidens prøve med sine ripebestandige og avtørkbare egenskaper samt en lang levetid.

Formica Laminat er ideelt for vegger, møbler, dører og toaletter ettersom det uten problemer tåler dagligdags påkjenning 
fra mattraller, kofferter og kunder på restauranter, hoteller, barer og nattklubber. De hygieniske egenskapene gir også 
verdifull beskyttelse mot spredning av bakterier på både kjøkken og toalett.
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Iøynefallende design
Uansett hvilken setting du har – Formica Group dekker deg. Fra den naturlige effekten av skog og stein til de dristige 
uttrykkene i mønstre, farger og individuelle trykk. Det er enkelt å lage den skreddersydde følelsen du trenger. Det er bare 
å blande farger, teksturer eller tresorter. Velg et tone-til-tone design. Eller legg mønstre sammen med ensfarger.   
Når inspirasjonen slår til, gir Formica Laminat liv til din visjon.

DecoMetal®

Fantastiske metalloverflater blandet med laminatets fleksibilitet og praktiske egenskaper. Disse moderne stylingene er 
tilgjengelige i teksturerte, skulpturerte, børstede og smidde effekter.

ColorCore® Compact
ColorCore Compact er et midtpunkt i omgivelsene dine, med en fargetilpasset kjerne og et trendy overflatedesign.  
Det egner seg for utskjæring, fresing eller gravering, og tilbyr mange kreative muligheter.

Younique®

Innlem unike mønstre, logoer, fotografier eller skreddersydde design, inkludert skilting og branding, direkte på vegger eller 
dører med Younique. Ingen steder vil se likt ut som dette.
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Uendelige muligheter
Med Formica® Laminat er grensene for synet ditt den eneste begrensningen. Gjør ditt gjestfrihetsmiljø levende med 
smarte valg og suverene finisher.

Bruk den ensfargede ColorCore® Compact til å skape holdbare, attraktive og svært minneverdige mottaksområder. 
Velg mellom naturlige hvittoner, moderne sort og kjølige gråtoner for fantastiske horisontale og vertikale installasjoner. 
Sett kronen på verket på vertinnestasjoner, bardisker og hotellmøbler med skreddersydd gravering, utskjæring eller 
fresing.

Stol på overflateytelsen til AR Plus® når det kommer til å holde kafeens overflater i perfekt stand. Dette overlegne 
høyglanslaminatet tilbyr dobbelt så mye holdbarhet som tradisjonelle alternativer og kommer med syv års garanti.
Flammehemmende alternativer er også tilgjengelige, og disse er en ideell løsning for vegger, bord og dører. 

Løft baromgivelsene til nye høyder og gi stamkundene dine en førsteklasses opplevelse med den fantastiske elegansen 
til DecoMetal®. Teksturerte, skulpturerte, børstede og smidde effekter gir deg den stylingen du behøver.   
Våre eksklusive design fullstendiggjør pakken.

Legg til finpussen med tilpassede overflater i hotellbaren eller restauranten gjennom farger fra Formica Collection.   
Nyt treverk, mønstre og trendy farger i både standard HPL og kompakt laminat.
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Allsidige, holdbare og hygieniske overflater
De utmerkede hygieniske egenskapene som kan bidra til å redusere veksten av bakterier gjør Formica®-laminat til et 
foretrukket valg i miljøer med mye trafikk som barer, restauranter, kafeer og toaletter.

Etter installasjonen vil du umiddelbart få en overflate som forenkler planlegging og implementering av 
rengjøringsinstrukser. Dette bidrar til sinnsro hos både ansatte og besøkende, sørger for at lokalene dine er i samsvar 
med dagens høye kundeforventninger og at de skiller seg ut i et hav av konkurrenter.

De lave vedlikeholdskostnadene til Formica-laminat og den kontinuerlige ytelsen er velkomne attraksjoner for 
besøksnæringens arkitekter og designere.

Ytelsesfunksjoner

Ytelsesfunksjonenes symboler er bare for generell referanse. For mer spesifikk produktinformasjon, inkludert tekniske data og garantier, kan du gå inn på formica.com
*Brannsikre egenskaper tilgjengelig på forespørsel. Kun tilgjengelig i bestemte størrelser. Kontakt Formica Group for mer informasjon.

Brannsikkert*

FlekkbestandigSelvbærende 
≥6 mm VannbestandigEtterforming

Flat liming Slagbestandig

Hvilken som helst 
orientering

KjemikaliebestandigHygienisk
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Premium helt til kjernen
Løft finishen til neste nivå med ColorCore® av Formica Group. ColorCore finnes i mange standard HPL-nyanser og gir 
et ekstra elegant utseende til områder med mye trafikk ved å levere en homogen farge fra fremside til bakside, noe som 
sikrer usynlige laminatskjøter.

Den er tilgjengelig med åtte overflatefinisher og 18 vakre dekorer og er en førsteklasses vei til ekstra dybde og stil i alle 
typer gjestfrihetsmiljøer.

Tilføy en annen dimensjon til designet ditt ved å bruke en eksklusiv Formica Group-struktur som er tilgjengelig på en 
rekke dekorer. Gjør dine enkle ensfargede overflater mer attraktive ved hjelp av Microdot, skap et elegant og sofistikert 
nivå av glans takket være Plex, gjør treverk mer livaktig takket være Puregrain og Naturelle, eller tilføy et førsteklasses 
preg med en naturinspirert finish som Honed eller Satin NDF.
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Ta en nærmere titt 
på noen av våre 
casestudier fra 
besøksnæringen



F3460 Calacatta Marble

F3467 Blue Storm
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Belgisk prakt
I Ghents Baudelo-kapell fra 1500-tallet foregår en daglig transformasjon – og Formica® Laminat er en sentral aktør i 
suksessen. Et matmarked og en arbeidsplass på dagtid, men hver kveld bytter Baudelo-kapellet delikatesser ut med 
dansegulvet når det forvandles til H-Club, en sofistikert nattklubb med DJ-er, lyd og belysning i verdensklasse.

Formica Laminat i Calacatta Marble gir et moderne utseende i første etasje. Det trekker til seg lys og kontrast, noe som passer 
ypperlig til interiørets sortmalte flater. Ovenpå integreres Blue Storm naturlig med den oversanselige designtilnærmingen. 
Dette gjør signalbygget om til en nattklubb til glede for både Ghents innbyggere og internasjonale turister.
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Inspirasjon fra Ibiza
Som en del av renoveringen av den verdensberømte nattklubben Pacha på Ibiza med sine 2100m2 valgte Capella Garcia 
Arquitectura Younique® Formica Group til toalettenes finpuss på dette fødestedet til den moderne superklubben. Dette 
viste seg å være den perfekte måten å markere Pacha sitt 50-årsjubileum på.

Arkitekt Juli Capella utnyttet muligheten til å innlemme mønstre og fotografier over hele stedet, inkludert iøynefallende 
vegger i en serie med toaletter. Han sa: “Vi ønsket å gå tilbake til begynnelsen og være tro mot det originale konseptet og 
stemningen som Ricardo Urgell skapte, samtidig som vi fortsatt ga det en sårt tiltrengt oppdatering.”



M2026 Copper Stratos
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Ta av med stil
På Londons Heathrow Terminal 5 ønsker Hilton Hotel gjester velkommen til sin Gallery Restaurant med en stilfull teft, 
takket være Copper Stratos fra Formicas DecoMetal®-utvalg.

Gallery Restaurant er midtpunktet i dette eksepsjonelle nybygde hotellet. DecoMetal er det praktiske alternativet til ekte 
metall og er ideelt for gjestfrihetsmiljøer – spesielt når hygiene, enkelt vedlikehold og holdbarhet er avgjørende.

“Jeg valgte Copper Stratos på grunn av fargenes bevegelse. Vi ønsket en finish som 
skaper interesse og endringer i løpet av døgnet.”

Felicia Ng, EPR Architects
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Hotelluksus
Barceló Sevilla Renacimiento Hotel er et symbolsk femstjerners hotell i La Cartuja. Hotellets 270 rom har blitt fullstendig 
renovert ved hjelp av Formica-laminat av ILMIODESIGN-studioet, som var inspirert av oppdagelsen av Amerika.

Fulgt av et nikk til den nye verdenen, og som et særegent element i hvert rom, viser veggene i entréen og inngangen til 
badet frem et spektakulært veggmaleri laget på metallisk laminat fra DecoMetal®. Verdenskart med rutene til de viktigste 
oppdagelsesferdene til det nye kontinentet ble trykt digitalt på laminat. DecoMetal av Formica Group gir et urbant og 
sofistikert preg til ethvert interiørdesignprosjekt.
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Klassiske Barcelona
Etter en investering på 60 millioner euro har Barcelonas Sofia Hotel på Avenida Diagonal blitt levendegjort med 2300 m2 
fantastisk Formica® Laminat. Fra velkomsthallen til VIP-gulvene – de plettfrie finishene til Formica HPL, DecoMetal® og AR 
Plus® Glanslaminat gir luksus og raffinement til tak, vegger og skulpturer.

Det slående resultatet er et hotell velsignet med et tydelig urbant preg, blank finish og varig ytelse.



F2253 Diamond Black
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Historie og modernitet i kombinasjon
Tokyo Sushi er Barcelonas eldste japanske restaurant og har derfor en stolt arv å beskytte. KOBFUJI Architects 
respekterte den historien ved å bruke Formica Groups Terril med en Matte 58-finish.

Resultatet er en imponerende ny 10 meter vegg bak sushibaren som gir en moderne tolkning av det klassiske kimono-
stripemønsteret fra Edo-epoken.
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Rosa perfeksjon
Hvis du nå spaser ned Londons King’s Road, blant de eksklusive motebutikkene, vil du se en eiendom som skiller seg ut 
fra alle de andre.

Designers Child Studio har nemlig skapt en fantastisk estetikk fra 1950-tallet på den veganske restauranten Humble 
Pizza. De har dermed klart å legge til rette for en virkelig uforglemmelig matopplevelse ved hjelp av en rosa tone-til-tone-
palett samt arkivmønstre fra Formica® Laminat.



20

“Dette er et vakkert og fotogent designprosjekt som vil inspirere 
spisegjester til å skynde seg på nettet og dele sine rosa øyeblikk.”

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

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

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

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

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

Italia
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

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

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

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

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

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

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

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

Storbritannia og Irland
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


