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Sektor hotelarski rozwija się dynamicznie, wraz ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą, oczekiwaniem coraz 
wyższego poziomu obsługi klienta i dużą konkurencyjnością. Trendy szybko się zmieniają i obserwujemy coraz 
powszechniejsze wdrażanie technologii, w tym personalizację produktów zgodnie z wymogami klientów oraz rosnące 
zapotrzebowanie na samoobsługę.

Inne wyzwania stanowią alternatywy takie jak Airbnb, niepewność ekonomiczna, zmieniające się wymogi 
konsumentów i zarządzanie oczekiwaniami w zakresie higieny. Oczywistym staje się fakt, że należy mieć na uwadze, 
że w przyszłości środowiska te będą musiały podlegać adaptacji, a właściwości higieniczne staną się czynnikiem 
nadrzędnym, wymagającym większej uwagi.

Aby stawić czoła wszystkim powyższym wyzwaniom, najlepiej jest przygotować projekt, który można  
implementować etapami.

Projekt hotelarski 
dla zmieniającego 
się świata

Kim jesteśmy?
Formica Group jest producentem laminatu wysokociśnieniowego (HPL) o ponad 100 letnim doświadczeniu w zakresie 
designu, innowacji produktowej i produkcji. Dziedzictwo i reputację marki zbudowaliśmy na wysokiej jakości produktów, 
obsłudze klienta oraz niezrównanym doświadczeniu. Dzięki temu oferowane produkty zawsze spełniają stawiane przed 
nimi wymogi.

Czym się zajmujemy
Formica Group jest największym na świecie producentem laminatów i powierzchni do zastosowań komercyjnych. 
Specjalizujemy się w laminatach wysokociśnieniowych HPL, które ze względu na wysoką jakość są najczęściej 
wybieranym rozwiązaniem powierzchniowym w sektorze gastronomii i hotelarstwa.

Higieniczne, łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu, wytrzymałe, a do tego dostępne w ponad 150 jednolitych kolorach, 
popularnych wzorach i ponadczasowych imitacjach powierzchni drewnianych.

Dzięki bliskiej współpracy z architektami, projektantami, menadżerami i właścicielami przestrzeni komercyjnych, 
nasze produkty łączą wysokie walory estetyczne i funkcjonalne. Formica Group jest jedyną firmą, która tworzy swoje 
rozwiązania powierzchniowe, dostosowując je do stylu życia, pracy i rozrywki.



F3460 Calacatta Marble

22



33



4

Nina Bailey
Dyrektor ds. Designu Formica Group

Coraz bardzie powszechne stają się świadomość zmieniającego się stylu życia oraz potrzeba 
wygodnego i zdrowszego stylu życia, co prowadzi do poważnych zmian w trendach hotelarskich.

Zdaniem Niny „obserwujemy zacieranie się przestrzeni, a obecne motywy domowe zaczynają 
łączyć się z trendami w branży hotelarskiej”. Uważa ona również, że „aby stworzyć komfortowe 
otoczenie, obserwujemy wprowadzenie jaśniejszych, bardziej tropikalnych tonów i ruch w kierunku 
ciemniejszych odcieni we wnętrzach hotelowych. Trend ten obejmuje hotele, bary, kawiarnie i 
restauracje.”

W celu stworzenia kojącego i relaksującego otoczenia Nina zaleca biophilic design. Odcienie zieleni, 
kolorów niebieskiego i żółtego rezonują z naturalnymi odcieniami lądu, morza i ziemi – łącząc daną 
przestrzeń z naturą i zapewniając dobre samopoczucie w pomieszczeniach gościnnych.

Ponadto dodaje, że „głębokie odcienie klejnotów, przypominające palety z połowy wieku, tworzą 
ponadczasową, wyrafinowaną formę. Są one idealne do trwałego projektu hotelarskiego, a bogate 
kolory łączą nas z przeszłością poprzez nostalgiczne odrodzenie i poczucie pewności.”

„Z tych powodów stworzyłam gościnną paletę mrocznego i nastrojowego błękitu, koloru żółtego, 
terakoty i szarej zieleni. W połączeniu z odważnym białym marmurem i klasycznym dębem tworzą 
one wrażenie łączności z ziemią, z metalowymi akcentami z antycznego mosiądzu, dodając ciekawe 
kontrastujące akcenty w barach i recepcjach ”.
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Wieloletnia trwałość
Stworzony, aby oprzeć się intensywnej eksploatacji, ciągłemu deptaniu i przesuwaniu ciężkich przedmiotów. Laminat 
Formica© jest idealnym rozwiązaniem powierzchniowym do wnętrz barów, restauracji i hoteli. Odporny na zadrapania, 
łatwy w czyszczeniu, z łatwością przetrwa próbę czasu.

Świetnie sprawdza się na ścianach, meblach, drzwiach i w łazienkach. Przejazdy wózków z jedzeniem, walizek i buty 
klientów w restauracjach, hotelach i klubach nocnych to dla niego pestka. Co więcej, jego właściwości higieniczne 
stanowią doskonałą ochronę przed drobnoustrojami kuchennymi i łazienkowymi.
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Eye-catching designs
Formica Group zawsze ma to, czego potrzebujesz. Od powierzchni imitujących naturalne drewno i kamienie, po wyraziste 
i odważne wzory, kolory i spersonalizowane wydruki. Dzięki tej różnorodności z łatwością stworzysz wyjątkową atmosferę 
w projektowanej przestrzeni. Możesz mieszać ze sobą kolory, tekstury i różne gatunki drewna, zdecydować się na 
wzornictwo ton w ton, lub łączyć wzory z jednolitymi kolorami. Laminaty Formica pomogą Ci urzeczywistnić Twoją wizję 
artystyczną.

DecoMetal®

Sprawiające niezwykłe wrażenie powierzchnie z prawdziwych metali połączone z wszechstronnością i praktycznością 
laminatu. Te nowoczesne powierzchnie są dostępne z efektem tekstury, wyrzeźbienia, szczotkowania oraz młotkowania. 

ColorCore® Compact
Z rdzeniem dopasowanym kolorystycznie i modnymi wzorami powierzchni, ColorCore Compact stanie się osnową 
Twojego otoczenia. Odpowiedni do przycinania, szlifowania i grawerowania, oferuje nieskończoną ilość możliwości.

Younique®

Wkomponuj unikalne wzory, znaki towarowe, zdjęcia, logotypy i nazwy marek bezpośrednio na ścianach lub drzwiach. Z 
Younique, tworzona przez Ciebie przestrzeń będzie naprawdę niepowtarzalna.
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Nieograniczone możliwości
Pracując z Laminatem Formica®, jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Wyróżnij wnętrze hotelu lub restauracji 
wyjątkowymi materiałami i ponadczasowymi powierzchniami.

Użyj jednolitego kolorystycznie laminatu ColorCore® Compact, aby stworzyć wytrzymałe, atrakcyjne i zapadające w 
pamięć przestrzenie.

Zachwycające powierzchnie poziome i pionowe zaprojektujesz z pomocą odcieni naturalnej bieli, nowoczesnej czerni 
lub zimnej szarości. Elementy recepcji, barów i mebli hotelowych wykończysz w wyjątkowy sposób, korzystając z 
grawerowania, oryginalnych przycięć krawędzi i oszlifowania.

Możesz w pełni polegać na wytrzymałości struktury AR Plus® Gloss, dzięki której powierzchnie w Twojej kawiarni 
zawsze będą wyglądać jak nowe. Ten wyjątkowy laminat o wysokim połysku oferuje podwójną wytrzymałość w stosunku 
do tradycyjnych alternatyw i oferowany jest z 7-letnią gwarancją. Dostępna jest również wersja trudnozapalna, dzięki 
czemu laminat idealnie nadaje się do ścian, stołów i drzwi. 

Z laminatem DecoMetal® zapewnij klientom swojego baru wnętrze o najwyższych standardach. Efekty tekstury, rzeźby, 
szczotkowania i młotkowania wraz z naszymi ekskluzywnymi wzorami zapewnią Ci wszystko, czego potrzebujesz. 

Przestrzenie w hotelowym barze lub restauracji wykończysz korzystając ze spersonalizowanych powierzchni dostępnych 
w kolekcji Formica Door i Formica Washroom. Wzory, dekory drewnopodobne i modne kolory są dostępne zarówno 
jako laminat cienki HPL  jak i płyta kompaktowa HPL.
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Powierzchnie wytrzymałe, wszechstronne i higieniczne 
Dzięki swoim doskonałym właściwościom higienicznym, laminat Formica® - który może pomóc w ograniczeniu rozwoju 
bakterii - jest preferowany w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak bary, restauracje, kawiarnie i łazienki.

Jego instalacja od samego początku zapewnia powierzchnię, która sprawia, że opracowanie i wdrożenie programu 
czyszczenia jest łatwe i proste. Zapewnia to spokój zarówno pracownikom, jak i gościom, jest zgodne z dzisiejszymi 
wysokimi oczekiwaniami klientów i pomaga wyróżnić Twoją siedzibę w morzu konkurencji.

Niskie koszty pielęgnacji laminatu Formica i jego ciągła doskonała wydajność są mile widzianymi atrakcjami dla architektów 
i projektantów branży hotelarskiej.

Cechy produktu

Ikony służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym dane techniczne i gwarancje, mozna znaleźć na stronie formica.com. 
*Laminaty trudnozapalne dostępne są na zamówienie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Formica Group.

Trudnozapalny*

Odporny na 
zabrudzeniaSamonośny WodoodpornyPostforming

Klejenie płaskie
Odporny na 
uszkodzenia 
mechaniczne

Do zastosowań 
pionowych i 
poziomych

Odporny
chemicznieHigieniczny
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Premium, aż do rdzenia
Osiągnij kolejny poziom wykończenia powierzchni dzięki ColorCore® od Formica Group. Laminat barwiony w masie jest 
dostępny w wielu standardowych dekorach, a jednolity kolor na przekroju całej grubości arkusza zapewnia wyjatkowo 
elegancji wygląd oraz niewidoczne łączenia w miejscach o wysokim poziomie eksploatacji.

Osiem różnych wykończeń powierzchni i 18 dekorów, pozwalają osiągnąć wyjątkowe efekty stylistyczne we wszystkich 
przestrzeniach sektora gastronomii i hotelarstwa.

Dodaj nowy wymiar do swoich projektów używając ekskluzywnych tekstur Formica Group, dostępnych dla szerokiego 
zakresu dekorów. Uatrakcyjnij jednolite kolory teksturą Microdot, stwórz elegancki i wyrafinowany połysk dzięki 
Plex, zwiększ autentyczność imitacji drewna dzięki Puregrain oraz Naturelle i stwórz atmosferę najwyższej jakości z 
inspirowanymi naturą wykończeniami Honed lub Satin NDF.
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Przyjrzyj się naszym 
dotychczasowym 
projektom z sektora 
gastronomii i 
hotelarstwa
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Belgijski blask
W XVI-wiecznej kaplicy Baudelo w belgijskim mieście Ghent codziennie odbywa się transformacja, w której kluczową 
rolę odgrywa laminat Formica®. Rynek spożywczy i przestrzeń pracy w ciągu dnia, co noc zmienia się w salę taneczną. 
Powstaje w ten sposób wyrafinowany klub nocny zwany H-Club z wyszukanym oświetleniem i udźwiękowieniem i 
światowej klasy didżejami.

Laminat Formica Calacatta Marble dodaje nowoczesności we wnętrzu parteru, rysując światłem i doskonale 
kontrastując z pomalowaną na czarno resztą wnętrza. Na górnym piętrze, laminat Blue Storm naturalnie integruje się z 
transcendentalnym designem, dzięki któremu kaplica Baudelo może się na noc stawać miejscem rozrywki nie tylko dla 
mieszkańców Ghent, ale także turystów z całego świata.
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Inspiracje prosto z Ibizy
W ramach renowacji znanego na całym świecie klubu nocnego Pacha na Ibizie, o powierzchni 2,100 m² firma Capella 
Gracia Arquitectura wybrała Youique® do wykończenia powierzchni w łazienkach. Był to idealny sposób na uczczenie 
50-lecia jednego z pierwszych współczesnych super klubów.

Architekt Juli Capella w pełni wykorzystał możliwość umieszczenia wzorów i zdjęć na wszystkich powierzchniach 
wnętrza, tworząc przykuwające wzrok ściany łazienkowe. „Chcieliśmy wrócić do samych początków i utrzymać 
oryginalną koncepcję oraz nastrój stworzony przez Ricardo Urgella, zapewniając jednocześnie nutę świeżości, której to 
miejsce naprawdę potrzebowało” – Juli Capella.



M2026 Copper Stratos
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Stylowy odlot
Hotel Hilton, w terminalu numer 5 londyńskiego lotniska Heathrow, wyjątkowo stylowo wita swoich gości w restauracji 
Gallery, a to wszystko dzięki laminatowi Copper Stratos z gamy DecoMetal® od Formica.

Restauracja Gallery jest punktem centralnym tego nowo wybudowanego hotelu. DecoMetal jest bardzo praktyczną 
alternatywą prawdziwego metalu i idealnie sprawdza się we wnętrzach hoteli i restauracji – czyli tam, gdzie higiena, łatwe 
utrzymanie i wytrzymałość odgrywają największą rolę.

„Wybrałam laminat Copper Stratos przede wszystkim ze względu na ruch kolorów. Zależało 
nam na urozmaiceniu wykończenia, które będzie zmieniać się w zależności od pory dnia.”

Felicia Ng, EPR Architects
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Hotelowe luksusy
Barcelo Sevilla Renacimiento to kultowy, pięciogwiazdkowy hotel w La Cartuja. Znajdujące się w nim 270 pokoi zostało 
całkowicie odnowione z wykorzystaniem laminatu Formica® przez studio ILMIODESIGN, które przy tym projekcie 
zainspirowało się odkryciem Ameryki.

Jako ukłon w stronę nowego świata i element wyróżniający każdy pokój, ściany holu wejściowego i wejścia do łazienek 
ozdobiono spektakularnym muralem wykonanym z metalicznego laminatu DecoMetal®. Mapy świata z oznaczonymi 
trasami najważniejszych odkryć na nowym kontynencie zostały cyfrowo nadrukowane na laminat. DecoMetal od Formica 
Group dodaje nuty miejskiego wyrafinowania każdemu wnętrzu.
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Klasyczna Barcelona
Hotel Sofia w Barcelonie przy Avenida Diagonal  przeżył prawdziwą metamorfozę dzięki inwestycji o wartości 60 milionów 
euro i zastosowaniu 2,300 m² laminatu Formica®. Od holu wejściowego po piętra VIP, od sufitów po ściany i rzeźby, 
luksusowego wyrafinowania dodają laminaty Formica HPL, DecoMetal® i AR Plus® Gloss.

W rezultacie powstał hotel o wyjątkowych miejskich akcentach i błyszczących powierzchniach, który z pewnością oprze 
się próbie czasu.
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Fuzja historii z nowoczesnością
Najstarsza japońska restauracja w Barcelonie, Tokyo Sushi z dumą chroni swoje dziedzictwo. Architekci z firmy KOBFUJI 
uszanowali to dziedzictwo, wykorzystując laminat Terril od Formica Group z wykończeniem Matte 58.

Rezultat – wprawiająca w osłupienie 10-metrowa ściana za barem sushi ze współczesną interpretacją klasycznego 
paskowanego wzoru kimono z ery Edo.
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Różowa perfekcja
Spacerując wzdłuż londyńskiej King’s Road pośród wszystkich butików modowych jedno miejsce zdecydowanie rzuca 
się w oczy.

Studio Designers Child odtworzyło niesamowitą estetykę lat 50-tych ubiegłego wieku w wegańskiej restauracji Humble 
Pizza, wykorzystując różową paletę ton w ton i archiwalne wzory laminatu Formica®.
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„Jest to niezwykle piękna i fotogeniczna stylistyka, która z pewnością zachęci 
odwiedzających do podzielenia się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych.”

Nina Bailey, Formica Group Design Manager



Formica, Formica Anvil Device, ColorCore, Vivix, AR Plus oraz
Younique są zarejestrowanymi znakami towarowymi The Diller Corporation.

© 2019 The Diller Corporation
PL

03/20

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


