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Sektor szkolnictwa
Badanie przeprowadzone w 2017 roku w Wielkiej Brytanii pokazuje, że złym projektom architektonicznym przypisuje się 150 milionów funtów*
niepotrzebnych rocznych wydatków na utrzymanie szkół. Lepsze wybory podczas procesu projektowania mogą więc pomóc w oszczędzaniu środków
finansowych na konserwacji oraz zapewnić wesołe i zdrowe środowisko dla edukacji.
W tej broszurze zobaczysz szereg estetycznie, pięknych i trwałych produktów nadających się idealnie do wielu zastosowań na zewnątrz, jak i wewnątrz
budynków szkolnych.
*Badania przeprowadzone przez Royal Institute of British Architects - architecture.com/TopMarkSchools

O nas
Grupa Formica to oryginalna produkcja laminatów wysokociśnieniowych (HPL), z ponad 100-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania,
innowacji i produkcji. Dziedzictwo i reputacja marki Formica Group opiera się na jakości, usługach i niezrównanej wiedzy specjalistycznej, która
zapewnia, że produkty spełniają potrzeby w miejscach ich zastosowania.
W maju 2007 r. Grupa Formica została przejęta przez Fletcher Building, jedną z największych firm budowlanych w Australii i Nowej Zelandii. Przejęcie
doprowadziło do stworzenia największego na świecie producenta powierzchni dekoracyjnych i laminatów wysokociśnieniowych.

Co robimy
Grupa Formica jest liderem branży w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji innowacyjnych produktów powierzchniowych do zastosowań
komercyjnych i mieszkaniowych. Specjalizujemy się w produkcji HPL, która charakteryzuje się wytrzymałością, higieną i jednocześnie oferuje
niezliczone możliwości projektowania i zastosowań, dzięki czemu jest niezwykle popularną powierzchnią dla sektora edukacji. Posiadamy
konkurencyjną gamę powierzchni dekoracyjnych, a oprócz modnych wzorów i ponadczasowych elementów drewnopodobnych dodatkowo ponad
150 gładkich kolorów. W odpowiedzi na wymagania klientów i przyszłe trendy w projektowaniu przodujemy w innowacyjnych projektach, fakturach
i materiałach. Nasza najnowsza innowacja, Formica Infiniti®, dodaje do gamy oferowanych przez nas produktów, technologię anti-fingerprint
(odporność na ślady palców) i anti-marking (odponość na inne pozostawiane ślady) krocząc do uzyskania doskonałego matowego wykończenia i może
poszczycić się pozycją lidera w konkursie Red Dot w 2017 roku.
Poprzednie ulepszenia i innowacje technologiczne w tym zakresie obejmują ColorCore® - laminat o jednolitym kolorze, DecoMetal® - laminat
zawierający prawdziwe folie metalowe i Younique® - laminat oferujący usługę druku cyfrowego i sitodruku na zamówienie.
Formica® Compact to dwustronny laminat strukturalny, który stanowi idealne rozwiązanie dla toalet, szafek, osprzętu i mebli w przedszkolach,
szkołach, na uczelniach i na uniwersytetach. Formica Compact jest dostępna standardowo w grubości 12 mm, ale w zależności od wymagań, może
być wytwarzana w grubościach od 3 do 20 mm. To wszechstronne rozwiązanie idealnie nadaje się do szczególnie wymagających środowisk o wysokim
poziomie wilgotności, narażonych na obicia i zużycia - idealne dla szkół. Formica Compact posiada certyfikat CE, spełniając i często przewyższająć
zgodność z europejskimi wymogami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
Dla środowisk zewnętrznych opracowaliśmy VIVIX®, wysokiej jakości panel elewacyjny z certyfikatem CE, który wykorzystuje żywice
termoutwardzalne wzmocnione włóknem celulozowym. Wszstko to dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości. Wynikiem tego jest odporny na
działanie promieni UV i warunki pogodowe laminat, który jest trwały, odporny na uderzenia i lekki. Aby zoptymalizować jego przydatność w wielu
różnych środowiskach i zastosowaniach, jego powierzchnia dekoracyjna jest dostępna w 68 różnych dekorach.

EN438-6
N° 0402
UWAGA: Powyższe certyfikaty mogą nie mieć zastosowania do wszystkich produktów i zakresów. Skontaktuj się z Formica Group, aby uzyskać więcej informacji lub odwiedź stronę formica.com. Formica Group posiada
certyfikat FSC® i spełnia wymagania FSC. Sieć uczestniczących Europejskich Podmiotów Formica Group jest wykazana na numerze certyfikatu TT-COC-003588.
Formica Group zobowiązuje się do uczynienia, zrównoważonych zasad i praktyk, ważną część wszystkich swoich aktywności. Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać najwyższych standardów etycznych, starając się
chronić ważne zasoby dla przyszłych potrzeb.
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Eva Hoernisch
Główny Kierownik Działu Projektów
Uczniowie, nauczyciele i personel spędzają jedną trzecią swojego czasu w szkole, a ponieważ jesteśmy pod wielkim wpływem naszego otoczenia,
ważne jest, aby te środowiska były przyjemne.
”Jasna, wesoła paleta 10 nasyconych kolorów prezentuje główny zakres,” sugeruje Eva. ”To nowoczesny wybór, ulepszenie od typowej czerwieni,
żółci i błękitu przeszłości. Jest potężna i energetyczna czerwień, chwalebna pomarańcza, cytrynowa chromowana żółć, soczysta cytryna, żywa zieleń,
wesoły błękit tropikalny, modna purpura i energetyczny soczysty róż.”
”Zakres ciemniejszych akcentów należy stosować w mniejszych porcjach niż tych w pełni nasyconych lub w pastelowych zakresach, ponieważ gdy są
stosowane na dużych obszarach, mogą stać się dość ciężkie. Pastelowe odcienie tworzą piękną paletę własnych lub wielowarstwowych efektów z
bardziej nasyconymi kolorami z podstawowego zakresu kolorów.”
Czujesz inspirację? A może odwiedzisz formica.com i zamówisz własne próbki laminatów HPL tworząc żywe, kolorowe zakresy dla projektów
edukacyjnych.
Ciemne akcenty

Zakres podstawowy

Pastele
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Okładzina zewnętrzna zarówno do renowacji,
jak i nowych budynkównybyggnation
Panele architektoniczne VIVIX® firmy Formica Group to solidne i lekkie zewnętrzne panele elewacyjne, które posiadają dekoracyjną powierzchnię
po obu stronach. To rozwiązanie okładzinowe z technologia rainscreen łączy doskonałe właściwości i sprawia, że laminaty odporne są na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV, zwiększając tym samym ich wytrzymałość oraz łatwość konserwacji. Wyjątkowe cechy paneli VIVIX pozwalają
na różnorodne zastosowania zewnętrzne, w tym dekoracyjne fasady, podsufitki, ekrany dekoracyjne i ogrodzenia, a także na indywidualne elementy
architektoniczne.
Dzięki szerokiej gamie kolorów, wzorów i elementów drewnopodobnych, panele architektoniczne VIVIX są fantastycznym rozwiązaniem dla szkół
i uniwersytetów, wszędzie tam gdzie design i wytrzymałość są równie ważne.
Szkoła podstawowa Søvik,
Gmina Haram, Norwegia.
Architekt: Skibnes Arkitekter.

F7927
Folkestone

F2966
Opal

F1998
Oslo

F2253
Diamond Black

Szkoła podstawowa Barrow Hall, Wielka Brytania.
Ellis Williams Architects.
Cubic Facades Limited.

F6901
Vibrant Green

F1238
Carnaval

F5347
Maui

F7940
Spectrum Yellow
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Prästängsskolan, Stångby, Szwecja
Architekt: Wigot Arkitekter

F7940
Spectrum Yellow

F7851
Spectrum Blue

F1238
Carnaval

Västerskolan, Hässleholm, Szwecja.
Architekt: Arkitektgården.

F1238
Carnaval
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F7967
Hunter Green

F6901
Vibrant Green

F2966
Opal

Przywrócenie żłobka do dawnej świetności
Gdy żłobek Scott Wilkie, w londyńskiej dzielnicy Borough of Newham; Wielka Brytania, wymagał strukturalnej przebudowy okładzin i to grancach
przydzielonego budżetu, Rada Newham, aby upewnić się, że jest on odporny na żywioły i łatwy w konserwacji, w celu odnowienia budynku wybrała
zewnętrzne panele elewacyjne VIVIX® firmy Formica Group.
Stewart MacLachlan, architekt MSc RIBA pracujący w wewnętrznym zespole technicznym w London Borough of Newham, przeprowadził renowację
i wyjaśnia:
”Gmina chciała zapewnić placówce bardzo potrzebną renowację i poprawić jej wygląd zewnętrzny. Paleta kolorów została wybrana przez samą
placówkę, a ponieważ elewacja została określona dla placówki edukacyjnej żłobka, musiała być jasna i przyjazna.”

”Używanie drewna jako materiału
wymaga regularnej konserwacji, metal
jest drogi, a z kolei cienkie arkusze są
podatne na wgniecenia. Szukałem więc
odpowiedniej alternatywy, która byłaby
estetyczna. Pracując dla rady, niezbędne
jest mieszczenie się w budżetach, ale bez
uszczerbku dla jakości; podchodzimy do
renowacji z myślą o długowieczności.”

F7851
Spectrum Blue

F7940
Spectrum Yellow

Cechy projetku

•
•
•
•
•
•

Panel VIVIX® działa jako wtórny system kontrolujący wpływ pogody na budynek.
Wentylowany system wykorzystuje cyrkulację powietrza, współpracując z naturą tak,
aby utrzymać budynek w stanie suchym.
Dobrze izolowany system może poprawić sprawność cieplną budynków.
Renowacja starszych budynków szkolnych, przedłużając ich życie i tworząc
nowoczesny wygląd.
Niskie koszty konserwacji, odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe.
Certyfikat ognioodporności Euroclass zgodny z europejską normą EN 13501-1.
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Otwórz swoją wyobraźnię
Kolekcja Formica® Door oferuje szeroki wybór kolorów, wzorów, tekstur drewna i produktów do towrzenia kreatywnych powierzchni, takich jak
Formica® Magnetic i Younique® firmy Formica Group. Z ponad 186 dekorami do wyboru, w połączeniu z czterema rodzajami wykończeń powierzchni,
w pejekcie nie ma żadnych ograniczeń.
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na odrobinę koloru, czy wolisz naturalne piękno drewna, laminat wysokociśnieniowy Formica® oferuje
praktyczne rozwiązania do drzwi wewnętrznych. Jego nieodłączne właściwości sprawiają, że idealnie nadaje się do środowisk o dużym natężeniu
ruchu i regularnego użytkowania jakich można spodziewać się w szkołach i na uniwersytetach.

F2962
Clementine

F3210
Levante

F7940
Spectrum Yellow

F1485
Chrome Yellow

Cechy projektu
•
•
•
•
•
•

Wysoka odporność na plamy,
uderzenia, wodę i zadrapania.
Łatwość w utrzymaniu.
Higiena i łatwość w czyśczeniu.
Odporność na wilgoć.
Odporność na środki chemiczne.
Certyfikacja FSC®, Greenguard®
oraz Carbon Trust.

Younique®
by Formica Group

Szkoła De Buiteling Lagere, Belgia.
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F8851
Classic Wenge

Wykończenia:
Linewood

Wykończenia
powierzchni drzwi
Puregrain: Ponadczasowa jakość premium. Gdy szukasz
klasycznego akcentu do swojego projektu, powierzchnia
Puregrain stworzy naturalne wrażenie lekko szczotkowanych
lub naoliwionych form drewnopodobnych.
Linewood: Aksamitny i gładki w dotyku. Wykończenie
Linewood odzwierciedla piękno powierzchni szczotkowanej
drutem lub piaskowanego drewna w różnych
drewnopodobnych i wybranych kolorach.
Naturelle: Naturalny wygląd drewna z eleganckim,
matowym wykończeniem. Ta faktura jest dostępna na
wybranych teksturach i dodaje do całości odrobinę klasy.
Matte 58: Czysty, nowoczesny i współczesny wygląd
dostępny we wszystkich kolorach, wzorach i wybranych
teksturach drewna.
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Stwórz miejsce na funkcjonalne wnętrza
Laminat wysokociśnieniowy Formica® jest doskonałym materiałem do mebli. Jest mocny, odporny na uderzenia i łatwy do czyszczenia, co czyni go
idealnym wyborem do zastosowań, w których liczy się wydajność, praktyczność i trwała jakość.
Wraz z inwestowaniem w trwałość laminatów Formica® nie wiąże się żadna utrata designu projektu. Dostępny jest szeroki wybór kombinacji kolorów
i wzorów, dających nieograniczone możliwości projektowania. Jednolity czarny kolor podstawowy Formica® Compact tworzy inteligentny wizualny
kontrapunkt, gdy tylko pozostanie odpowiednio wyeksponowany - z tą dodatkową zaletą, że wykończenie krawędzi nie jest konieczne, a cienki laminat
Formica® Collection oferuje szeroką gamę opcji projektowych dla każdego rodzaju klejonego elementu.
Formica HPL może być łatwo obrabiana w celu tworzenia kształtów i form, aby tworzyć współczesne, jak również praktyczne i ergonomiczne
elementy mebli do każdego środowiska.

F4155
Sun

Szkoła Rykkinn, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F1485
Chrome Yellow

F0231
Peaceful Blue

Szkoła Porvoo Center, Finlandia
Architekt budynku: Taina Valkeavirta
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Szkoła Porvoo Center, Finlandia
Architekt budynku: Taina Valkeavirta

F1192
Porcelana

F0231
Peaceful Blue

Szkoła Rykkinn, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F0949
White
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F6901
Vibrant Green
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Liceum Jessheim, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F0949
White

Liceum Mailand, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F4172
Caribbean
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Eurobib Direct, asortyment Wildlife
Projekt: Louise Hederström i Dan Jonsson

F2253
Diamond Black

F6901
Vibrant Green

F7927
Folkestone

F7940
Spectrum Yellow
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Szkoły gotowe na przyszłość dzięki
laminatom Formica®
Liceum Jessheim w Akershus w Norwegii zostało zbudowane jako partnerstwo prywatnych i publicznych inwestorów i na co dzień gości w sumie 1500
uczniów i 240 pracowników. Istnieje sześć programów edukacyjnych; Nauczanie ogólne, muzyka, taniec i teatr, technologia i produkcja przemysłowa,
usługi i transport, zdrowie i nauki społeczne oraz kształcenie edukacyjne.
Ponadto w szkole znajduje się duża stołówka z miejscami siedzącymi dla ponad 600 uczniów wraz z otwartym amfiteatrem, a także fascynująca
dwukondygnacyjna biblioteka i atrium z kreatywnymi siedzeniami i ekscytująco zaprojektowanymi drzewami.
Wspólne obszary korytarza obejmują kilka stref społecznych i spontaniczne miejsca spotkań, które zachęcają do kreatywności i interakcji między
uczniami.
To szkoła zbudowana na przyszłość, z wielkimi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście wyboru materiałów budowlanych

F0949
White

F6907
Amarena

F7902
Iron

F8820
Leaf Green
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F9266
Citadel

F7879
Dusty Jade

F8820
Leaf Green

F7967
Hunter Green

i aspektów oszczędzania energii (standard domu pasywnego). Silny nacisk został położony na cały projekt i stworzenie wysokiej jakości środowiska
wewnętrznego i obiektu do nauki. Forma zrównoważonego rozwoju Formica Group to dążenie do przestrzegania zasad i praktyk zgodnych
z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przestrzeganie wysokich standardów etycznych w celu ochrony ważnych zasobów dla przyszłych potrzeb.
Laminaty z certyfikatem FSC są dostępne jako standardowe w większości produktów z oferty Formica Group, a firma stale buduje solidne programy
zrównoważonego rozwoju, które mają określone cele. Jednym z takich celów jest minimalizowanie wpływu działalności firmy na środowisko. Produkty
firmy Formica Group mogą przyczynić się do spełnienia wymagań związanych z oceną Green Building.
Interakcja między funkcją, kolorem i materiałem Kapsel Design została wybrana jako przodowniczy aspekt projektu wnętrza; jako koncepcja
materiałów i kolorów dla wszystkich mebli oraz części specjalnie zaprojektowanych elementów wnętrza, takich jak lady, szafki studenckie i elementy
wewnątrz atrium czy wspólne obszary korytarzy.
Architekt wnętrz Marit Engdal Borgersen komentuje: ”Celem od samego początku było stworzenie dobrego środowiska pracy dla uczniów i
pracowników, a także przyjaznego, sympatycznego budynku z łatwą nawigacją dla odwiedzających. Wybraliśmy wysokiej jakości meble i wyposażenie
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z materiałów i konstrukcji, które mogą wytrzymać intensywne użytkowanie i konserwację przez wiele lat. Uwzględniając środowisko - dobrostan ludzi
i ciężar kosztów został oparty na fakcie, że materiały muszą trwać i zachować swój wygląd przez wiele lat.”
Innym ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o wybór materiału dla szkół jest jakość powietrza w pomieszczeniach. Formica Group podjęła znaczące kroki
w celu zapewnienia, że jej produkty promują zdrową jakość powietrza w domach, biurach, szkołach i innych pomieszczeniach. Laminat Formica
posiada certyfikat GREENGUARD® Indoor Air Quality dla wewnętrznych materiałów budowlanych o niskiej emisji. Użycie koloru jest jednym
z wielu czynników, które składają się na cały budynek i jego inwentarz. Wzajemna zależność między funkcją, kolorem i materiałem jest szczególnie
ważna w tak dużej i złożonej konstrukcji jaką jest liceum Jessheim. Kapsel Design chciał, aby wystrój wnętrza odzwierciedlał architekturę budynku,
zaprojektowaną przez architektów Vis-a-Vis, i wybrał kolory, które wzmacniają i wspierają koncepcję budynku. Umieścili oni różne materiały oraz
kolory, w różnych obszarach budynku, co z kolei pomaga podkreślić funkcje tych obszarów. Łatwo rozpoznawalne kolory i kontrasty zwyczajnie
ułatwiają poruszanie się po tak dużym budynku.
Marit wyjaśnia:
”Ponieważ w kolekcji Formica dostępna jest szeroka gama kolorów, nie było problemu ze znalezieniem kolorów, które pasowałyby do reszty
kompilacji. W niektórych obszarach kolory budynku zostały wzmocnione we wnętrzu i laminowanych powierzchniach, podczas gdy w innych
obszarach zostały stonowane. Na wszystkie powierzchnie na szafkach studenckich, frontach i wnętrzach szafek, bibliotecznych regałach, blatach
stołowych, na zamówienie blatach, ławkach, stołach i siedzeniach w atrium oraz na podziale ściany w stołówce - wybraliśmy wyłącznie laminat
z kolekcji Formica Collection Colours. W niektórych miejscach używaliśmy także Formiki Compact - na przykład do wysokich stołów w stołówce
i pokoju nauczycielskim. Posiadamy bogate doświadczenie w stosowaniu różnych producentów i materiałów powierzchniowych w budynkach,
w których istnieją bardzo surowe wymagania dotyczące jakości i trwałości. Jeśli chodzi o spełnienie takich wymagań, wierzymy, że produkty Formica
są na najwyższym poziomie, a jednocześnie posiadają bardzo szeroki wybór dekorów.”
KILKA FAKTÓW - LICEUM JESSHEIM
Miejsce: Akershus, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS
Produkt: Formica® Collection HPL, Formica® Compact
Referencja dekoru: F9266 Citadel, F7902 Iron, F7927 Folkestone, F8820
Leaf Green, F7967 Hunter Green, F3210 Levante, F1998 Oslo, F7879 Dusty
Jade, F6907 Amarena
Miejsce zastosowania: Powierzchnie szafek, gablot, stołów i innych.

F0949
White
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Trwała okładzina ścienna o niskich kosztach
utrzymania

Formica® Compact jest popularnym wyborem do okładzin ścian wewnętrznych w wymagających środowiskach, takich jak szkoły, ponieważ jest
bardzo wytrzymała i odporna na uszkodzenia, a także dostępna w szerokiej gamie dekorów i tekstur. Jest to idealny wybór, łączący praktyczną
funkcjonalność z architekturą i designem.
Płyty Formica Compact stosowane do okładzin ściennych mogą być mocowane poprzez bezpośrednie przykręcenie ich do pionowych listew ze
sklejki. Cieńsze gatunki (4-6 mm) mogą być również łączone z pionowymi listwami ze sklejki klejami budowlanymi o dużej wytrzymałości. Wybrana
metoda mocowania zależy od instalacji, grubości płyty i kryteriów projektowania wizualnego.
© Cubicle Centre

F2253
Diamond Black

Szkoła Tagensbo, Kopenhaga, Dania.
Architekt: Nøhr & Sigsgaard.

F1485
Chrome Yellow

F7845
Spectrum Red

Szkoła Domarringens, Uppsala, Szwecja.

F1194
Iris

Younique®
by Formica Group
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F2255
Polar White

FORMICA® W SEKTORZE SZKOLNICTWA

Liceum Jessheim, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F3210
Levante

F2255
Polar White
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Przebieralnie i szafki
Dekoracyjne laminaty wysokociśnieniowe Formica® będą odporne na skutki wandalizmu i będą zapewniały bardzo trwałe powierzchnie w miejscach
publicznych. Ślady tuszu z pisaków i długopisów kulkowych można usunąć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika (na przykład spirytusu
metylowanego, acetonu itp.) i czystej szmatki. Rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzyna lakowa i rozcieńczalniki celulozy, można również stosować
do usuwania plam z farby i graffiti, ponieważ nie wpływają one na powierzchnię laminatu.
Szkoła Odenslunda, Upplands Väsby, Sztokholm, Szwecja
Architekt: Mondo Arkitekter

F5340
Mini Mode Leaf Green on Wasabi

F8822
Denim

F8821
Just Blue

F4177
Lime

F7927
Folkestone
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Liceum Jessheim, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F3210
Levante

Liceum Jessheim, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F6907
Amarena

F7902
Iron
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F7902
Iron

Liceum Jessheim, Norwegia
Architekt wnętrz: Kapsel Design AS

F7902
Iron

F8820
Leaf Green
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FORMICA® W SEKTORZE SZKOLNICTWA

Higieniczne i trwałe kabiny do łazienek
Ponieważ powierzchnia jest całkowicie zamknięta, dekoracyjne laminaty Formica® są nieprzepuszczalne dla cieczy i są bardzo łatwe do czyszczenia
i konserwacji. Powierzchnie laminowane najlepiej utrzymywać w czystości, stosując po prostu wodę i łagodny detergent. Formica® Compact (klasa
CGS) doskonale sprawdza się w mokrych obszarach i zapewnia prawdziwą wytrzymałość, stabilność i odporność na uderzenia, co jest idealne dla stale
będących w ruchu drzwi szaf oraz ścian.

© Cubicle Centre

F0231
Peaceful Blue

W każdym
budynku
łazienki muszą
być praktyczne,
przyjemne i
czyste. Formica®
Compact ułatwia
osiągnięcie
wysokich
standardów
higieny w
toaletach oraz
posiada atrakcyjne
wykończenie,
które można
dokładnie i szybko
wyczyścić.

F2828
Tropical Blue

Kampus społeczności Ellon Academy
W każdym budynku, Petal Postforming Ltd

F7927
Folkestone
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F1485
Chrome Yellow

Cechy projektu
• Odporny na chemikalia
• Dowolna orientacja
• Odporny na uderzenia
• Odporny na wilgoć
• Higieniczny
• Odporny na plamy

F8829
Graphite Twill

Uniwerustet Cardonald,Wwielka Brytania
Rearo®

F6698
Paloma Polar

F3734
Radon

Szkoła Heidenstam, Uppsala, Szwecja
Architekt: Metod Arkitekter

Younique®
by Formica Group
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Wszechstronne i komunikatywne powierzchnie
Tworzenie ekscytującego środowiska uczenia się jest równie ważne dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Laminat wysokociśnieniowy Formica® jest
uniwersalny i można go stosować na większości powierzchni, aby tworzyć piękne projekty i inspirujące środowiska.
Odśwież blaty stołów, meble i panele ścienne, aby stworzyć jasne przestrzenie, które zainspirują nauczycieli i ich uczniów. Rozważ kredową tablicę,
białą tablicę i powierzchnie magnetyczne, aby zachęcić do interakcji i wykorzystać przestrzeń.

CC0949
White

Szkoła Riverside, Wielka Brytania
Portakabin

Wykończenie:
AR Plus® Gloss

F7912
Storm

Wykończenie:
Absolute Matte

F1297
American Maple

Ackley Bridge, Wielka Brytania
Kanał 4
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F7927
Folkestone

Wykończenie:
Absolute Matte

®

Cechy projektu
• Miękki dotyk
• Odporny na odciski palców
• Odporny na pozostawiane ślady
• Termiczna konserwacja mikro-zadrapań
• Antybakteryjny
• Wykonany metodą postformingu

F2253
Diamond Black

Wykończenie:
MNW

Formica Magnetic Laminate
®

Cechy projektu

SURFACES FOR COMMUNICATING by FORMICA GROUP

M7967
Wykończenie:
Hunter Green
MNW

•

Wbudowana żelazna folia zapewniająca silny
efekt magnetyczny.

•

Zapisywalna powierzchnia dostosowana do
kredy lub markerów tablicowych.

•

Tło do wyświetlania projekcji wizualnych.
M3091
Wykończenie:
Crystal White
MNW
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Zaprojektuj laminat
Younique® firmy Formica Group to laminat wysokociśnieniowy z dostosowanym, wydrukowanym obrazem jako dekoracyjną. Nadrukowany obraz
jest wbudowany w strukturę laminatu, co zapewnia większą odporność na uszkodzenia i łatwość konserwacji.
Younique może być dostarczony do jednostronnego laminatu HPL lub dwustronnego typu compact. Jest to idealne rozwiązanie dla logo szkoły,
fotografii, kreatywnych projektów i oznakowania dodającego indywidualności do budynków zewnętrznych, drzwi, umywalni i sal lekcyjnych.
Usługa Younique oferuje zarówno rozwiązania z sitodrukiem, jak i drukiem cyfrowym, aby zapewnić optymalną replikację każdego projektu
i wszystkich właściwości laminatu wysokociśnieniowego od Grupy Formica®.

Szkoła podstawowa Athelstan Community, Wielka Brytania.
Aaztec Cubicles.

Kampus Konradsberg, Szwecja.
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Szkoły Newfield and Talbot, Wielka Brytania.
HLM Architects.
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Laminat Younique® ułatwia codzienne zajęcia
W budynku Veturitalli Daycare Center w Pori w Finlandii usługa laminowania Younique® od Formica Group została wykorzystana do drukowania
postaci zwierząt przeznaczonych dla grup przedszkolnych na wewnętrznych drzwiach przejściowych.
Każda grupa przedszkolna ma swoje nazwane zwierzę i kolor, które pomagają dzieciom zidentyfikować ich sekcję w dużym budynku, w którym
znajduje się aż 130 dzieci.
Liczby pokazują również, który pokój jest przeznaczony do zabawy, jedzenia, mycia lub ubierania.
”Naszym celem było sprawienie, aby dzieci czuły od samego początku, że budynek jest ich własnym bezpiecznym miejscem, jak i to, aby pomóc im
w nawigacji po budynku,” wyjaśnia Urban Architect Pentti Klemetti. Oczywiście, drzwi, które codziennie były intensywnie użytkowane, musiały być
również trwałe, odporne na ogień i łatwe do czyszczenia.
Usługa Younique umożliwiła integrację sztuki w projektowaniu budynków. A co najlepsze, dzieci uczyniły budynek swoim własnym. ”Postacie zwierząt
na drzwiach spełniły swój cel polegający na ułatwieniu nawigacji dzieci po budynku. Dzieci uwielbiają je tak bardzo, że na dobre zagościły już w swoich
częściach budynku. Własne postacie zwierząt grupowych dają dzieciom także inspirację do nowych gier i zabaw,” mówi Tuija Anoschkin, dyrektor
centrum dziennej opieki przedszkolnej.

Younique®
by Formica Group
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Jakość powietrza w pomieszczeniach
Świat dziecka kręci się wokół wzrostu i rozwoju, a otaczające środowisko, które wspiera jego naukę, jest równie ważne, jak bezpieczne i zdrowe
spędzanie czasu. Skutecznym sposobem na zapewnienie zdrowego środowiska jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach
poprzez eliminację szkodliwych substancji chemicznych. GREENGUARD® Environmental Institute (GEI) ustanowił standardy, które pomagają w
zdefiniowaniu produktów i procesów o niskiej emisji chemikaliów i cząstek w pomieszczeniach zamkniętych.
Formica Group podjęła znaczące kroki w celu zapewnienia, że jej produkty promują zdrową jakość powietrza w pomieszczeniach szkolnych i jak i
wszystkich innych pomieszczeniach, w których można znaleźć produkty Grupy Formica. Laminat Formica® i DecoMetal® uzyskały certyfikat jakości
powietrza wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD® przeznaczony dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych, jak i również klasyfikację emisji M1
materiałów budowlanych, a także mogą przyczyniać się do spełnienia kryteriów oceny Green Building.

M2253
Wykończenie:
Diamond Black
MNL

Eurobib Direct, asortyment Cubik
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Austria
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com
Belgia
Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com
Bliski Wschód
Tel: +971 4 329 82 80

info.danmark@formica.com
Finlandia
Tel: +358 3 5800 200
info.fi nland@formica.com
Francja
Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com
Hiszpania
Tel: + 34 96 122 07 01 (opción 2)
contact.es@formica.com
muestras@formica.com
Holland
Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com
Irlandia
Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com
Maroko
Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com
Niemcy
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com
Norwegia
Tel: +47 800 13 016
info.norge@formica.com
Polska
Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com
Rosja
Tel: +44 191 259 3118
russia@formica.com
ukraine@formica.com
Szwajcaria
Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com
Szwecja
Tel: +46 (0) 42 38 48 00
info.sverige@formica.com
Wielka Brytania
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Formica, the Formica Anvil Device, AR Plus, Younique, VIVIX, ColorCore, Infiniti and DecoMetal are registered trademarks of The Diller Corporation

Dania

A FletcherBuilding Company

middle.east@formica.com

Tel: +44 191 259 3912
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com
Włochy
Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com

formica.com
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