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De hospitality sector is de derde grootste socio-economische activiteit in de Europese Unie, meer dan twee miljoen 
bedrijven zijn werkzaam in deze industrie.

In 2018, bereikten de hotelwaarden in Europa nieuwe hoogten, toenemend met 3% jaar na jaar. Alleen al in het VK, waar 
jaarlijkse groeiwaarden voor de hospitality industrie 6% zijn in elk van de afgelopen vijf jaar, zijn meer dan 1,75 miljoen 
mensen werkzaam in de industrie en het aantal “hosting en voedsel service faciliteiten” is met bijna 20% toegenomen sinds 
2014.  

De trend richting ervaringsuitgaven stuwt een doorlopende interesse in uit eten gaan en reizen – specifiek onder midden en 
groot verdieners – terwijl professioneel reizen ook blijft toenemen.  

In deze competitieve omgeving, zullen alleen de sterkste overleven. Een exceptionele klantervaring is de sleutel, dat is 
waarom het creëren van de best mogelijke ambiance een centrale ambitie blijft voor de architecten, ontwerpers, eigenaren 
en managers in de industrie.  

In deze brochure presenteert de Formica Group de mogelijkheden met haar producten en geeft kleursuggesties.   
U ontdekt hoe onze producten gebruikt zijn om stijlvolle, hedendaagse en inviterende omgevingen gecreëerd zijn in bars, 
restaurants, cafés, hotels, nachtclubs en meer. En u zult geïnspireerd raken door de louter veelzijdigheid van Formica 
Laminaten, waar prestatie en ontwerp samenkomen om werkelijk verbazingwekkende omgevingen voor ontspanning en 
entertainment te bieden.

Toasten op
Succes met
de hospitality
industrie

Wie zijn wij?
Formica Group is de originele laminaat producent van hogedruk laminaat (HPL), met meer dan 100 jaar ervaring in 
ontwerp, productinnovatie en productie. De erfenis en merkreputatie van de Formica Group zijn gebaseerd op kwaliteit, 
service en ongeëvenaarde expertise die verzekeren dat de producten voldoen aan de eisen van hun applicaties.

Wat doen we
Formica Group is de toonaangevende producent van laminaat en oppervlakte oplossingen in de wereld voor 
commerciële applicaties. HPL is onze specialiteit en zijn kwaliteiten hebben zich bewezen als een toonaangevende keuze 
in de hospitality industrie. 

Schoon, hygiënisch, duurzaam en eenvoudig in onderhoud, is het beschikbaar in meer dan 120 effen kleuren alsook in 
trendy patronen en tijdloze houtsoorten.

Door het nauw samenwerken met architecten, ontwerpers, managers en eigenaren smelten onze producten mooi 
ontwerp samen met functionaliteit. Omdat alleen Formica Group veelzijdige oppervlakte oplossingen creëert die 
geïnspireerd worden door en zich aanpassen aan de manier waarop mensen leven, werken en spelen.
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Nina Bailey
Formica Group Ontwerp Manager

Een erkenning van veranderende leefstijlen, waar professioneel reizen steeds gebruikelijker wordt en 
de behoefte aan een comfortabele en gezondere levensstijl balans vaker voorkomt, zorgt voor grote 
veranderingen in de trends op het gebied van hospitality.

“We zien het vervagen van ruimten, met huidige huiselijke thema’s die samensmelten met hospitality 
trends,” zegt Nina. “Mensen spenderen tegenwoordig meer tijd in hotels dan dat ze in hun eigen huis 
doorbrengen. Om dit comfortabeler te maken, zien we de introductie van lichtere, meer tropische 
tonen en een verschuiving richting donkere tinten binnen hospitality interieurs. En deze trend strekt 
zich ook voorbij hotels uit: bars, cafés en restaurants volgen ook dit voorbeeld.”

Nina beveelt biofilisch ontwerp aan om rustgevende en ontspannende omgevingen te creëren. 
Tonen in groen, blauw en geel geven de natuurlijke tonen van het land, de zee en aarde weer – het 
integreren van de natuur en het bieden van een gevoel van welzijn binnen hospitality ruimten.

Ze voegt toe: “Diepe juweel tonen doen denken aan middeleeuwse paletten, die een tijdloze verfijnde 
uitstraling creëren.  Ze zijn ideaal voor een blijvend hospitality project, met de rijke kleuren die ons 
terugvoeren naar ons erfgoed door een nostalgische opleving en een gevoel van geruststelling.

“Het is om deze redenen dat ik een hospitality palet heb gecreëerd met donkere en stemmige 
blauwen, aarden gelen, terracotta en vergrijsde groenen. Wanneer gecombineerd met een robuust 
wit marmer en klassiek eiken geeft het een geaard gevoel, met antiek koper metalen accenten, 
welke interessante materiaal contrast details toevoegen in bar en receptie omgevingen.”
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Blijvende prestatie
Bij uitstek geschikt om de uitdagingen aan te gaan van intensief gebruik, is Formica® Laminaat het perfecte antwoord 
op hoge impact hospitality omgevingen. Krasbestendig, gemakkelijk schoon te maken en met een gegarandeerde lange 
levensduur, is iedere plaatsing ontworpen om de tand des tijds te doorstaan. 

Ideaal voor wanden, meubels, deuren en toiletruimtes, Formica Laminaat is bestand tegen het dagelijks stoten van 
trolleys, koffers en gasten in restaurants, hotels, bars en nachtclubs. De hygiënische eigenschappen bieden tevens 
waardevolle bescherming tegen het verspreiden van ziektekiemen in zowel keukens als toiletruimtes.
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Opvallende ontwerpen
Wat uw omgeving ook is, met Formica Group maakt u deze compleet. Van het natuurlijke effect van hout- en 
steensoorten, naar het robuuste statement van patronen, kleuren en individuele prints, is het eenvoudig het eigentijdse 
gevoel te creëren dat u wenst. Mix eenvoudigweg kleuren, structuren of houtsoorten. Ga voor een ton sur ton ontwerp. Of 
plaats patronen naast solide kleuren.  Als inspiratie toeslaat, laat Formica Laminaat uw visie tot leven komen.  

DecoMetal®

Verbluffend echte metalen oppervlakken, gecombineerd met de flexibiliteit en het praktische van laminaat. Deze 
eigentijdse stijlen zijn beschikbaar in getextureerde, gebeeldhouwde, geborstelde en gehamerde effecten.   

ColorCore® Compact
Met een op kleur afgestemde kern en trendy oppervlakte ontwerpen, is ColorCore Compact het middelpunt van uw 
omgeving. Geschikt voor uitsnijden, routing of graveren, het biedt eindeloze creatieve mogelijkheden. 

Younique®

Verwerk unieke patronen, logo’s, foto’s of eigentijdse ontwerpen, inclusief bewegwijzering en huisstijl direct op muren of 
deuren, met Younique. Nergens lijkt het zoals hier.
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Eindeloze mogelijkheden 
Met Formica® Laminaat zijn de enige beperkingen de grenzen van uw visie. Breng uw hospitality omgeving tot leven met 
slimme keuzen en prachtige afwerkingen.

Gebruik de solide kleur van ColorCore® Compact om duurzame, attractieve en werkelijk memorabele ontvangstruimtes 
te creëren.  

Kies uit natuurlijke wittinten, moderne zwarte en koele grijzen voor schitterende horizontale en verticale installaties.  
Voeg de afwerking toe aan hostess stations, bar oppervlakken en hotel meubilair met eigentijdse gravering,  
uitsparingen of freesingen.  

Vertrouw op de oppervlakte prestaties van AR Plus® Gloss om de oppervlakken van uw café in zuivere conditie 
te houden. Dit superieure hoogglans laminaat biedt de dubbele duurzaamheid van traditionele alternatieven. 
Brandvertragende uitvoeringen zijn ook beschikbaar, die de ideale oplossing bieden voor wanden, tafels en deuren.

Verbeter uw baromgeving en geef uw klanten een hoogwaardige ervaring met de verbluffende chic van DecoMetal® 
Getextureerde, gebeeldhouwde, geborstelde en gehamerde effecten bieden alle styling die u nodig heeft.   
Onze exclusieve ontwerpen complementeren het geheel. 

Voeg de laatste afwerking toe met aangepaste oppervlakken in uw hotelbar of restaurant. Geniet van houtsoorten, 
patronen en trendy kleuren in zowel standaard HPL en compact klasse laminaat.
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Veelzijdig, duurzaam en hygiënische oppervlakken
Met zijn uitstekende hygiënische kwaliteiten is Formica® Laminaat – wat inert is en geen microbiële groei ondersteunt – is 
een favoriete keuze in intensief gebruikte omgevingen, zoals bars, restaurants, cafés en toiletruimtes.

De installatie biedt direct een extra bescherming tegen het verspreiden van infecties onder zowel werknemers als gasten, 
in lijn met de hoge klantverwachtingen van tegenwoordig en helpen uw zaak op te vallen in een zee van competitie.  

De lage onderhoudskosten van Formica Laminaat en de doorlopende uitstekende prestaties zijn welkome attracties voor 
de architecten en ontwerpers in de hospitality industrie.

Prestatie kenmerken

De Prestatie kenmerk iconen zijn enkel voor algemene referentie. Voor meer specifieke productinformatie, inclusief technische gegevens en garanties, verwijzen wij u naar formica.com
*Brandvertragende uitvoering beschikbaar op verzoek. Neem voor meer informatie contact op met Formica

Brandvertragend*

Bestand tegen vlekkenZelfdragend WaterafstotendPostformeerbaar

Vlakke verlijming Schokbestendig

Niet 
richtingsgebonden

Bestand tegen 
chemicaliënHygiënisch
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Hoogwaardig tot in de kern
Breng uw afwerking naar het volgende niveau met ColorCore®. Verkrijgbaar in veel van de standaard HPL tinten, 
brengt ColorCore een extra strakke uitstraling in omgevingen met veel verkeer door het leveren van een door en door 
consistente kleur, dat ervoor zorgt dat laminaatverbindingen onzichtbaar zijn.  

Verkrijgbaar in acht oppervlakte afwerkingen en 18 prachtige decors, is het een hoogwaardige oplossing voor 
toegevoegde diepgang en stijl in alle hospitality omgevingen.  

Voeg een andere dimensie aan uw ontwerp toe door gebruik te maken van een exclusieve Formica Group textuur, 
beschikbaar in een reeks decors. Maak uw eenvoudige, solide gekleurde oppervlak aantrekkelijker door Microdot te 
gebruiken, creëer een elegant en gesofisticeerd niveau van glans dankzij Plex, maak houtnerven levendiger dankzij 
Puregrain en Naturelle, of voeg een hoogwaardig gevoel toe met een op de natuur geïnspireerde afwerking als   
Honed of Satin NDF.
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Bekijk enkele van 
onze bestaande   
case studies uit de
hospitality sector
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Belgische uitmuntendheid
In de 16e-eeuwse Baudelo Kapel van Gent vindt een dagelijkse transformatie plaats – en Formica® Laminaat staat 
centraal in zijn succes. Een voedselmarkt en werkruimte gedurende de dag, elke avond wisselt Baudelo Chapel 
delicatessen voor de dansvloer terwijl het zich ontpopt als H-Club, een gesofisticeerde nachtclub met dj’s van 
wereldformaat, geluid en verlichting.

Formica Laminaat Calacatta Marble geeft een eigentijdse uitstraling aan de vloer, trekt licht aan en contrasteert 
uitsteken met het zwarte lakwerk. Boven integreert het op braziliaans grantie geinsprireerde Blue Storm natuurlijk met 
de onvolprezen ontwerpaanpak die aanzet tot het veranderen naar een mijlpaal in het nachtleven voor zowel Gentse 
inwoners als internationale toeristen.
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Ibizaanse inspiratie
Als onderdeel van een 2,100m2 renovatie bij wereldberoemde Ibiza nachtclub Pacha, koos Capella Garcia Arquitectura 
voor Younique® door Formica Group voor de afwerking van de toiletruimten in deze geboorteplaats van de moderne 
superclub. Het bewees de perfecte manier te zijn om de 50e verjaardag van Pacha te markeren. 

Architect Juli Capella maakte volledig gebruik van de mogelijkheid om patronen en foto’s te verwerken in het hele 
gedeelte, inclusief opvallende muren in een reeks toiletten. Hij zei: “We wilden teruggaan naar het begin en trouw 
blijven aan het originele concept en de originele sfeer die Ricardo Urgell vastlegde, terwijl we het toch een hoognodige 
vernieuwing gaven.”



M2026 Copper Stratos
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In stijl opstijgen
Op Heathrow Terminal 5 in Londen, verwelkomt het Hilton Hotel gasten in zijn Gallery Restaurant met een stijlvolle flair 
dankzij Copper Stratos uit Formica’s DecoMetal® reeks.

Het Gallery Restaurant is het middelpunt van dit exceptionele nieuwbouwhotel. DecoMetal, als het praktische alternatief 
voor echt metaal, is uitermate geschikt voor hospitality omgevingen – zeker wanneer hygiëne, makkelijk onderhoud en 
duurzaamheid cruciaal zijn.

“Ik koos  Copper  Stratos  vanwege de beweging van kleuren. We wilden een afwerking 
die interesse opwekt en verandert afhankelijk van de tijd van de dag.”

Felicia Ng, EPR Architects
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Hotel luxe
Het Barceló Sevilla Renacimiento Hotel is een symbolisch vijf-sterren hotel gelegen in La Cartuja. De 270 kamers van 
het hotel zijn volledig gerenoveerd waarbij gebruik gemaakt is Formica® laminaat door de ILMIODESIGN studio, die 
geïnspireerd werden door de ontdekking van Amerika.

Het geven van een knipoog naar de nieuwe wereld en als onderscheidend element in elke kamer, tonen de muren van 
de entreehal en toegang tot de badkamer een spectaculaire muurschildering gemaakt uit DecoMetal® metallic laminaat. 
Wereldkaarten met de routes van de belangrijkste ontdekkers van de nieuwe wereld werden digitaal op laminaat geprint. 
DecoMetal door Formica Group geeft een stedelijk en gesofisticeerd tintje aan ieder interieurontwerp project.
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Klassiek Barcelona
Aansluitend op een €60m investering, is Barcelona’s Sofia Hotel op Avenida Diagonal tot leven gewekt met 2,300m2 
adembenemend Formica® Laminaat. Van de welkomsthal tot de vipverdiepingen geven de onberispelijke afwerkingen van 
Formica HPL, DecoMetal® en AR Plus® Gloss laminaat luxe en verfijning aan plafonds, muren en sculpturen.

Het frappante resultaat is een hotel dat gezegend is met onmiskenbare stedelijke trekjes, glanzende afwerkingen en 
blijvende prestaties.



F2253 Diamond Black
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Geschiedenis en moderniteit gecombineerd
Als oudste Japanse restaurant van Barcelona heeft Tokyo Sushi een trotse erfenis te beschermen. KOBFUJI Architects 
respecteerden deze geschiedenis door gebruik te maken van Formica Group’s Terril met een Matte 58 afwerking.

Het resultaat – een adembenemende nieuwe 10 meter lange muur achter de sushi bar – biedt een moderne interpretatie 
van het klassieke streepmotief uit het Edo tijdperk.
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Roze perfectie
Wandel door King’s Road in Londen en, tussen de luxe boetiek, valt een pand nu vooral op tussen alle anderen. 

Designers Child Studio creëerde een verbluffend jaren ’50 esthetiek bij vegetarisch restaurant Humble Pizza, door een 
roze ton sur ton palet te gebruiken met Formica® Laminaat om een werkelijk onvergetelijke dineerervaring te leveren.
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“Dit is een prachtig fotogeniek ontwerpschema dat gasten zal 
inspireren om snel online te gaan en hun roze moment te delen.” 

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

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

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

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

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

Italië
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

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

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

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

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

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

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

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

VK & Ierland
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


