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F8826 Neutral Twill
F2255 Polar White

Transformatie van zorginstellingen...
De wereldwijde uitgaven voor gezondheidszorg zullen tegen 2022 een kolossaal bedrag van 10,06 biljoen US$ bereiken
en de vooruitgang in technologie en medische wetenschap blijft de levensverwachting in de hele wereld doen stijgen.
Maar technologie en wetenschap zijn niet de enige aandachtsgebieden. Het belang van de gezondheidszorg wordt
steeds meer erkend. In haar begrotingen voor 2017 kondigde de Britse regering een extra 3,9 miljard pond aan om,
onder andere, “de transformatie van vastgoed te versnellen”. De NHS besteedt momenteel meer dan 6,5 miljard pond
aan het onderhoud en de exploitatie van haar vastgoed en faciliteiten, waarbij ze toegeeft dat “facilitair management een
directe invloed heeft op de ervaring van de patiënt”. In december 2018 werd een extra financiering van 963 miljoen pond
- verdeeld over 75 projecten - aangekondigd voor het verbeteren van de gezondheidsvoorzieningen in Engeland.
Deze brochure zal u kennis laten maken met het assortiment laminaten en kleursuggesties van de Formica Group.
U zult ontdekken hoe onze producten zijn gebruikt om schone, kalmerende omgevingen te creëren in zorginstellingen
in heel Europa. En u zult geïnspireerd worden door de enorme veelzijdigheid van Formica® laminaten, die alles, van
deuren, sanitaire ruimtes en gevelbekleding, bedekken met schone, gemakkelijk te onderhouden, decoratieve en
duurzame oppervlakken.

Wie zijn we?
Formica Group is de fabrikant van de originele laminaatproductie van HPL (High Pressure Laminates), met meer dan
100 jaar ervaring in ontwerp, productinnovatie en productie. Het erfgoed en de merkreputatie van Formica Group is
gebaseerd op kwaliteit, service en ongeëvenaarde expertise die ervoor zorgt dat producten voldoen aan de behoeften
van hun toepassingen.

Wat we doen
Formica Group is ‘s werelds grootste fabrikant van laminaten en oppervlakte-oplossingen voor commerciële en
residentiële toepassingen. HPL is onze specialiteit en de kwaliteit ervan heeft onze positie als toonaangevende keuze
in de gezondheidsindustrie bevestigd. Het is schoon, hygiënisch, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden en is
verkrijgbaar in meer dan 120 uni kleuren, maar ook in trendy fantasie decors en tijdloze houtstructuren.
Door nauw samen te werken met architecten, ontwerpers, facilitair managers, verpleeghuizen en ziekenhuizen, hebben
onze producten de verouderende zorginstellingen omgevormd tot moderne, patiëntvriendelijke omgevingen die geschikt
zijn voor de 21e eeuw”.
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Nina Bailey

Design Manager
Gezondheidszorgfaciliteiten kunnen de basis zijn van een aantal van de meest angstige momenten in het leven van
een patiënt. “Het is belangrijk om een gevoel van positiviteit te creëren”, zegt Nina. “Een weloverwogen ontwerp en
een zorgvuldige keuze van het kleurpalet zullen patiënten psychologisch ondersteunen in moeilijke tijden. Nina raadt
kalmerende kleuren aan om zowel patiënten als bezoekers te kalmeren en te ontspannen. Koele blauwe tinten, zegt
ze, zullen snel een positief gevoel introduceren op uw locatie. Ze voegt eraan toe: “Het introduceren van natuurlijke
elementen van hout en groen is een goede manier om het welzijn van patiënten te verbeteren. Ocean Grey, Pale Olive en
Possum zijn allemaal groene tinten met een licht grijze ondertoon. Als ze goed gebruikt worden, kalmeren ze de mensen
en herinneren ze hen aan het buitenleven. Probeer ze te combineren met eenvoudige eiksoorten, zoals Natural Oak of
Elegant Oak, om een natuurlijke afwerking te verkrijgen.
Om een rustgevende sfeer te creëren, stelt Nina voor om een ontspannende tint van roze, zoals Just Rose, te
combineren met lichtgrijs en textieleffecten zoals Sarum Twill. De warme en gele tinten van Mojave, Sandstone en Antiek
zijn gastvrij en huiselijk, terwijl de donkere decors van het palet - zoals Jarrah Legno en Elemental Corten - goed werken
door de bleke tinten uit te lichten en zo het contrast te versterken.
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Straatkunstenaar gebruikt felle kleuren om
welzijn in het ziekenhuis te verbeteren
Een samenwerking tussen Formica Group, de Fundación Aladina en Ink and Movement voor het ontwerp van
de oncologie afdeling voor jongeren in het Gregorio Marañón Ziekenhuis waarbij de installatie van spectaculaire
muurschilderingen van de kunstenaar Okuda San Miguel zijn gesponsord.
Dit initiatief heeft tot doel het welzijn van de jongeren en hun families te verbeteren tijdens hun verblijf in het ziekenhuis
door het beschikbaar stellen van een kleurige en gastvrije ruimte. Het project volgt op de renovatie van de pediatrische
en aangrenzende gebieden van de San Carlos Ziekenhuiskliniek in Madrid in 2017, die ook werd uitgevoerd door de
Formica Group samen met de Fundación Aladina en Okuda.

Okuda’s werk werd gedigitaliseerd op Formica® laminaatpanelen met behulp van de Younique® service van de Formica
Group en werd in tal van muurschilderingen op meer dan 100 m2 van de nieuwe verdieping van het Gregorio Marañón
ziekenhuis geplaatst.
Het werk bevat de karakteristieke ontwerpen, geometrische structuren en veelkleurige prints van de kunstenaar.		
Over de ruimte zegt Okuda:

“Ik wilde het meest kinderlijke en positieve deel van mijn creaties uitbeelden, om het
emotioneel te transformeren en het een nieuwe energie te geven die zal bijdragen aan het
welzijn van iedereen die erdoorheen loopt”.
De muurschilderingen creëren een onconventionele en aangename ruimte voor patiënten, hun families en het medisch
personeel van het centrum.
Formica laminaten en panelen worden vaak geïnstalleerd in ziekenhuiscentra omdat ze een elegant ontwerp combineren
met een maximale duurzaamheid, twee essentiële kenmerken voor gebieden met veel bezoekers zoals deze. In dit
project, en via onze Younique by Formica Group digitaliseringsdienst, heeft Formica Group Okuda’s creaties toegepast
op hogedruklaminaten, waardoor een opvallende ruimte van kleur en kunst in de Gregorio Marañón is gecreëerd.
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“Dit initiatief verbetert de levenskwaliteit
van adolescenten met kanker. Aladina wil
ziekenhuizen vermenselijken, zodat het verblijf van
kankerpatiënten en hun families zo comfortabel
mogelijk wordt. In dit geval moet de introductie van
een levendig en in het oog springend ontwerp in
de eenheid een meer huiselijke sfeer oproepen die
afwijkt van het steriele gevoel dat van oudsher met
ziekenhuizen wordt geassocieerd”.
Lorena Díez, Directeur van de Fundación Aladina Ziekenhuizen

“Dit project bevat het meest speelse deel van
mijn werk, hoewel we in dit geval ook een
meer pop-achtig element hebben toegevoegd
met de introductie van prints en de Kaos Star,
een icoon van mij dat een andere manier van
werken vertegenwoordigt”.
Okuda San Miguel, Kunstenaar
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Veelzijdige, duurzame en
hygiënische oppervlakken....
Met zijn perfecte hygiënische eigenschappen is Formica® HPL een uitstekende keuze in drukbezochte omgevingen,
zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en verzorgingshuizen. Formica HPL is inert en ondersteunt geen microbiële
groei, wat extra bescherming biedt tegen de verspreiding van infecties. Bovendien kan Formica laminaat, wanneer
de zorginstelling beperkte verbindingen nodig heeft om het binnendringen van vocht te voorkomen, worden
gepostformeerd om ronde en vloeiende vormen te maken en is het beschikbaar in verschillende plaatafmetingen om de
fabricage te vergemakkelijken en te beperken. Ook het beschikbare Formica compact laminaat is een solide, waterdicht
en zelfdragend materiaal.
Met budgetten die vaak krap zijn in de gezondheidszorg, zijn de onderhoudsvriendelijke en duurzame
eigenschappen van Formica HPL een welkome oplossing voor de bestekschrijvers en facility managers in de sector.
Ziekenhuizen kunnen het zich gewoonweg niet veroorloven om hun deuren te sluiten en hebben niet dezelfde
luxe als andere commerciële gebouwen, zoals kantooromgevingen of scholen, waar regelmatig upgrades en
onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens rustige periodes of geplande sluitingen. Formica HPL
kan eenvoudig worden geïnstalleerd, is licht van gewicht, is gemakkelijk te reinigen en te onderhouden en is extreem
duurzaam, wat voor een ultieme duurzaamheid voor de komende jaren zorgt.

F2255 Polar White
F5323 Nocturne

Formica Compact en Formica HPL hebben meerdere functionele kwaliteiten die ervoor zorgen dat er een
duurzame oplossing is, ongeacht de toepassing:

Formica® Compact
Structureel hogedruklaminaat, opgebouwd uit meerdere lagen kraftpapier.

Waterbestendig

Vlekbestendig

Hygiënisch

Chemisch bestendig

Zelfdragend

Schokbestendig

Niet richtingsgebonden

Formica® Laminate
Vervaardigd door meerdere lagen geïmpregneerd papier onder hoge druk en temperatuur te fuseren.

Waterbestendig

Vlekbestendig

Hygiënisch

Chemisch bestendig

Postformeerbaar

Vlakke verlijming

Niet richtingsgebonden

De pictogrammen van de prestatie-eigenschappen zijn alleen bedoeld als algemene referentie. Voor meer specifieke productinformatie, inclusief technische gegevens en garanties, verwijzen wij u naar formica.com.
* Beschikbaar op aanvraag. Alleen verkrijgbaar in bepaalde formaten. Neem contact op met Formica Group voor meer informatie..
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F8821 Just Blue
F2296 Sno White
F4161 Terracotta

State-of-the-art Nederlands
ziekenhuis krijgt kleurrijke touch
Het Amphia Ziekenhuis ziekenhuis in Zuid-West Nederland is in 2019 in gebruik genomen en Formica® HPL is gebruikt
voor meerdere toepassingen zoals wandbekleding, deurafwerking en vast meubilair.
Ontworpen door Wiegerinck Architecten, zijn de wanden en schuifdeuren van de operatiekamers afgewerkt met het
kalmerende Just Blue. Formica HPL is de beste keuze voor deze steriele omgeving omdat het microbiële groei niet
bevorderd.
Formica HPL in Antique en Sno White geeft een rustgevende touch aan de kamers en pantries waarbij er een breed
scala aan Formica uniekleuren zijn gebruikt om wat kleur te geven aan de patiëntenkamers, ziekenhuis deuren en het
vaste meubilair.
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Speeltijd in het Ronald
McDonald Huis
Het Ronald McDonald huis helpt families om dicht bij hun kinderen
te zijn die opgenomen zijn in het ziekenhuis en heeft naast de
slaapruimtes ook gezamenlijke leefruimtes en speelruimtes
voor de kinderen. In 2018 heeft het huis in Leiden een nieuwe
speelruimte geopend naast het LUMC ziekenhuis waarbij voor de
inichting van de speelruimte gebruik is gemaakt van Formica HPL.
De Formica decors Mocca Firwood in de Linewood afwerking
voor een natuurlijke look en feel en de unikleur Iron in Matte58
struktuur zijn gebruikt om speels gebogen wanden, zitbanken en
meubels te maken.
Formica HPL is gekozen voor dit project vanwege haar
duurzaamheid, hygiënische eigenschappen en decor
mogelijkheden. De eigenschappen van het materiaal geven het de
mogelijkheid om de gebogen elementen in het design te maken
precies zoals dit is bedacht.

F5483 Mocca Firwood
F7902 Iron
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F0949 White
F2253 Diamond Black
F7929 Folkestone

Uitbreiding van onze aanwezigheid in Spanje
Formica® HPL en Formica® Compact werden gebruikt in het gehele Quiron Vizcaya ziekenhuis in Biskaje, Spanje.
De door Arquiplan ontworpen ziekenhuisinterieurs bieden veel meer dan de verplichte hygiënische en gemakkelijk te
onderhouden oppervlakken; ze creëren ook een warme en gastvrije sfeer die zowel door het personeel als door de
patiënten wordt gewaardeerd.
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Hoe design mensen met dementie kan helpen
De Alzheimer’s Society schat dat tegen 2025 het aantal Britse burgers met dementie meer dan een miljoen zal
bedragen. Wanneer 70% van de dementiepatiënten ook met een andere medische aandoening leeft, is het belangrijker
dan ooit om voor dementie te ontwerpen.
Dementie tast het geheugen en de cognitieve functionaliteit aan, dus verkeerde interpretaties en verwarring komen vaak
voor. De sleutel tot een succesvol ontwerp is het begrijpen hoe mensen met dementie de zorgomgeving om hen heen
ervaren.
Veranderingen in de kleur van de vloer kunnen bijvoorbeeld worden gezien als een trap, en moeten dus zoveel mogelijk
worden geminimaliseerd. Toiletten moeten in contrast staan met de vloer en de omringende muren om ze beter
zichtbaar te maken, terwijl de randen van trappen een hoge tint en waardecontrast moeten hebben om valpartijen tot
een minimum te beperken.
Maar hoewel kleurdifferentiatie een cruciale rol speelt om ervoor te zorgen dat iets belangrijks opvalt, kan het ook
worden gebruikt om bewoners af te leiden van gebieden die ze niet mogen betreden. Het gebruik van duidelijke
kleurcontrasten voor het markeren van ruimtes met verschillende gebruiksmogelijkheden, zoals het toilet, de bibliotheek
en de eethoek, is essentieel.

F1326 Capri
F2296 Sno White

F8858 Just Rose
F5348 Energy
F2296 Sno White

F2478 Bermuda
F2296 Sno White
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F3091 Crystal White
F5345 Viola
F6907 Amarena
F6903 Cassis

F5127 Monaco
F3091 Crystal White

F1079 Natural Oak
F5341 Wasabi

Kleurrijk interieur laat
ziekenhuis oplichten
Het Haga ziekenhuis is een van de grotere ziekenhuizen in Nederland
en beslaat een oppervlakte van 34.500 m². De deuren in het
gebouw zijn uitgevoerd in een breed scala van kleuren van geeltinten
zoals Chrome Yellow en Sun en blauwtinten zoals Bermuda en Maui
tot harde kleuren zoals Amarena en Juicy Pink.
De sprekende kleuren zijn ook gebruikt als afwerking van de
gebogen balies wat de architectuur ten goede komt en de
kleurthema’s aangeven binnen het neutraal ontworpen ziekenhuis.
De ziekenhuisafdelingen zijn bijna allemaal voorzien van 1
persoonskamers om gericht en snel herstel te bevorderen.
Elke kamer heeft een groot raam zodat door het uitzicht de
nieuwsgierigheid van de patiënt wordt gewekt en deze betrokken
blijft bij de buitenwereld. De wandpanelen achter de bedden geven
de kamers een moderne look door gebruikt te maken van Natural
Oak in de Naturelle textuur, hierdoor wordt de natuur binnengebracht
wat goed werkt met de grote raampartijen in de kamers.
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F0000 Decor Name - Finish
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Bekroonde ontwerper vernieuwt kinderziekenhuis
met Formica® laminaat
De Britse ontwerpster Morag Myerscough staat bekend om het opfleuren van ziekenhuizen, scholen en openbare
kunstinstallaties met haar kleurrijke en in het oog springende community design projecten. Een van de laatste ruimtes
die door Morag’s levendige aanpak is getransformeerd, is Sheffield Children’s Hospital, waar ze 46 en-suite slaapkamers
en 6 multi functionele ruimtes heeft verbeterd met Formica laminaat. De kamers maken deel uit van een serie in
opdracht van Artfelt, het kunstprogramma van The Children’s Hospital Charity, als onderdeel van haar missie om de
beleving van patiënten te transformeren door middel van kunst en design. De creatie van lichte en visueel stimulerende
muren kan kinderen helpen afleiden en de angst wegnemen tijdens lange verblijven op een afdeling of voor de operatie.
Morag, die zich bewust is van de gevoeligheid die nodig is bij het ontwerpen van een ziekenhuisomgeving, heeft samen
met Artfelt Manager, Cat Powell, tijdens het proces zowel personeel als patiënten geraadpleegd. In totaal werden vier
schema’s ontworpen door Morag. De schema’s roteren door de kamers en bevatten kleuren die specifiek zijn gekozen
voor kinderen die gevoelig kunnen zijn voor zintuiglijke waarnemingen of aandoeningen zoals autisme.

“Door het werk dat ik in de gezondheidszorg heb gedaan, weet ik dat het fenomenaal
positief is voor mensen om kunst in ziekenhuizen te hebben. Een grimmige en grijze
kamer binnengaan zal niemand een goed gevoel geven. Maar om naar een kamer te gaan
die u laat weten dat mensen om u geven en aan u denken - dat is echt een no-brainer.
Het maakt mensen gelukkiger en zekerder dat iedereen zich om hen bekommert en wil
dat ze beter worden”.
Morag M, Ontwerper
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Belgium
Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com
Denmark
Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com
Finland
Tel: +358 942454660
info.finland@formica.com
France
Tel: +33 977554783
service.echantillons@formica.com
Germany
Tel: +49 1803676422
kontakt.deutschland@formica.com
Italy
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com
Morocco
Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com
Netherlands
Tel: +31 704134820 / +31 707100150
contact.nederland@formica.com
Norway
Tel: +47 80013016
info.norge@formica.com
Poland
Tel: +48 223079624
info.polska@formica.com
Russia
Tel: +7 495 642 47 55
csd.russia@formica.com
Spain
Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com
Sweden
Tel: +46 844680611
info.sverige@formica.com
UK & Ireland
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com
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