Hotell- och restaurang

Innehåll
1-2

Om oss

3-4

Färger

5

Bestående prestanda

6

Iögonfallande designer

7

Oändliga möjligheter

8

Flexibla, hållbara och hygieniska ytor

9

Premium rakt igenom

10
11-12

Postformbar perfektion
Belgisk briljans

13

Inspirerande Ibiza

14

Stilrena avgångar

15-16

Hotellyx

17

Klassiska Barcelona

18

Där historia och modernitet möts

19-20

Rosa fulländning

F4161 Terracotta

3

Design för hotell- och
restaurangbranschen
i en föränderlig värld
Hotell- och restaurangsektorn förblir dynamisk i en ekonomisk situation som ständigt utvecklas, allt högre förväntningar
på kundservice och i väldigt hög konkurrens. Trenderna skiftar snabbt och vi ser nu allt fler teknologiska inslag – inklusive
personalisering för kunder och ett fokus på självbetjäning.
Andra utmaningar inkluderar alternativ som Airbnb, ekonomisk osäkerhet, kundernas skiftande önskemål och att leva upp
till förväntningarna på god hygien. Något som är tydligt är att dessa miljöer i framtiden måste fokusera på förmågan att
anpassa sig och koncentrera sig allt mer på hygienisk design som en grundsten.
Med utgångspunkt i alla dessa faktorer är det bäst att förbereda sig med design som klarar även de tuffaste utmaningarna.
I den här broschyren kommer du att få lära känna Formica Groups utbud av laminat och färgförslag. Du kommer att
upptäcka hur våra produkter har använts för att skapa stilrena, moderna och inbjudande miljöer i barer, restauranger,
caféer, hotell, nattklubbar och mer. Låt dig också inspireras av Formica-laminatens flexibilitet, där prestanda och design
möts för att skapa enastående miljöer för arbete, avslappning – och underhållning.

Vilka är vi?
Formica Group är den ursprungliga tillverkaren av högtryckslaminat (HPL), med över 100 års erfarenhet av design,
produktinnovation och tillverkning. Det arv och det varumärke vi representerar baserar sig på kvalitet, service och en
oöverträffad expertis – en kombination som garanterar att våra produkter motsvarar våra kunders högt ställda förväntningar.

Vad vi gör
Formica Group är världens ledande tillverkare av laminat och ytor för kommersiellt bruk. HPL är vår specialitet, och dess
fantastiska egenskaper har cementerat positionen som det självklara valet inom hotell- och restaurangbranschen. Det
är rent, hygieniskt, hållbart, lätt att sköta och finns tillgängligt i över 150 färger, såväl som i trendiga mönster och tidlösa
trädekorer.
Genom att arbeta nära arkitekter, designers, managers och ägare har vi skapat laminat som kombinerar vacker design
med beslutsam funktionalitet. Formica Group är ensamma om att skapa mångsidiga lösningar för ytor som inspirerats av
och anpassats till människors liv, arbete och fritid.
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F3460 Calacatta Marble
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Nina Bailey

Designmanager för Formica Group
Insikten att våra livsstilar förändras och ett tydligare behov av balans mellan bekvämlighet och hälsa
är två drivkrafter bakom de skiftande trenderna inom hotell- och restaurangbranschen.
– Vi ser hur linjerna suddas ut mellan olika miljöer då moderna teman i hemmet börjar att smälta
samman med hotell- och restaurangtrender, säger Nina. För att skapa en bekväm omgivning ser
vi hur ljusare och mer tropiska toner introduceras, samtidigt som interiörerna inom hotell- och
restaurangbranschen rör sig mot mörkare nyanser. Och den här trenden sträcker sig från hotell och
barer till caféer och restauranger.
Nina rekommenderar biofilisk design för att skapa lugnande och avslappnande miljöer. Gröna, blå
och gula toner knyter an till landsbygdens, havets och jordens naturliga nyanser – de involverar
naturen och skapar en känsla av välmående.
– Djupa juveltoner, som påminner om paletterna vid århundradets mitt, skapar en tidlös och
sofistikerad look, lägger Nina till. De passar perfekt för bestående hotell- och restaurangprojekt och
de rika färgerna knyter an till vårt arv genom nostalgi och en känsla av trygghet.
– Av dessa anledningar har jag skapat en hotell- och restaurangpalett med känslosamma blåa,
jordnära gula, terakotta och nedtonade gröna toner. Att kombinera dem med djärv vit marmor och
klassisk ek ger en känsla av stabilitet, och detaljer i antik mässing skapar intressanta kontraster
mellan material i barer och receptioner.
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Bestående prestanda
Formica®-laminat är det perfekta valet i miljöer som ställer höga krav på stryktålighet. Det har utvecklats för att möta
utmaningar som strida strömmar av fotsteg eller tunga föremål som släpas fram, är resistent mot repor och enkelt att
torka av. Våra kunder väljer Formica för laminat som står emot tidens prövningar.
Formicas laminat – som passar utmärkt för väggar, möbler, dörrar och toaletter – välkomnar de dagliga stötarna från
serveringsvagnar, resväskor och besökare i restauranger, hotell, barer och på nattklubbar. De hygieniska egenskaperna
innebär också ett värdefullt skydd mot bakteriespridning i såväl kök som på toaletter.

F3420 Dolce Vita
F3460 Calacatta Marble
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Iögonfallande designer
Oavsett sammanhang hittar ni det ni letar efter hos Formica Group. Med allt från de naturliga effekter våra trä- och
stendekorer erbjuder till storslagna kombinationer av mönster, färger och personliga tryck är det enkelt att skapa den
unika känsla ni vill förmedla. Allt ni behöver göra är att matcha färger, texturer och trädekorer. Varför inte satsa på olika
nyanser av samma färg, eller kombinera mönstrade med enfärgade ytor? Låt Formicas laminat förverkliga era visioner.
DecoMetal®
En fantastisk yta av äkta metall i kombination med våra laminats flexibilitet och praktiska egenskaper. De moderna
färgalternativen finns tillgängliga med texturerade, skulpterade, borstade och hamrade effekter.
ColorCore® Compact
Med färger som tränger ända in till materialets kärna och trendriktig ytdesign drar ColorCore Compact genast blickarna
till sig. Laminatet passar perfekt för snideri, fräsning och gravering, och erbjuder oändliga kreativa möjligheter.
Younique®
Klä dina väggar eller dörrar i unika mönster, logotyper, fotografier eller skräddarsydda designer (inklusive skyltning och
varumärkesmaterial) med Younique. Skapa ett rum utan motstycke!

M6423 Brushed Brass
F2253 Diamond Black
6

Oändliga möjligheter
Med Formica®-laminat är det bara fantasin som sätter gränserna. Sätt guldkant på er verksamhet med smarta val och
superba finishar.
Använd ColorCore® Compact för att skapa stryktåliga, inbjudande och oförglömliga receptionsområden. Välj mellan
naturliga vita, moderna svarta eller svala gråtoner för fantastiska horisontella eller vertikala installationer. Komplettera
mottagningsdiskar, ytor i baren eller hotellmöbler med unika graveringar, sniderier eller fräsningar.
AR Plus® Gloss erbjuder prestanda ni kan lita på och håller era caféytor i toppskick. Det högglansiga premiumlaminatet
håller dubbelt så länge som standardalternativen. Tack vare att brandsäkra alternativ också finns tillgängliga är detta den
ideala lösningen för väggar, bord och dörrar.
Ta er bar till nästa nivå och erbjud era gäster en premiumupplevelse med den dramatiska elegans som DecoMetal®
erbjuder. Texturerade, skulpterade, borstade och hamrade effekter ger er alla de stylingalternativ ni behöver och våra
exklusiva designer sätter pricken över i:et.
Lägg sista handen med specialytor i er hotellbar eller -restaurang med Formica Collection. Utforska trädekorer,
mönster och trendiga färger i både vanligt tunnlaminat och kompaktlaminat.

F6410 Weathered Beamwood
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Flexibla, hållbara och hygieniska ytor
Med sina fantastiska hygieniska egenskaper kan Formica®-laminat hjälpa till att hindra framväxten av bakterier och det är
ett populärt val i högtrafikerade miljöer som barer, restauranger, caféer och toaletter/badrum.
Installationen erbjuder genast en yta som gör det enkelt och smidigt att skapa och implementera rutiner för rengöring.
Det gör att såväl anställda som gäster kan andas lugnt, går hand i hand med de höga krav dagens kunder ställer och
hjälper er att sticka ut i ett hav av konkurrenter.
Formica–laminatens låga underhållskostnader och kontinuerligt utmärkt prestanda lockar såväl branschens arkitekter
som designers.

Egenskaper
För horisontell och
vertikal användning

Självbärande
över 6 mm

Postformbar
kvalitet HGP

Vattenresistent

Fläckbeständigt

Hygieniskt

Kemikalieresistent

Planlimmas

Slagtåligt

Brandklassat*

Dessa symboler bör endast användas som allmän referens. För mer specifik produktinformation, som t.ex. tekniska specifikationer och garantier, vänligen se formica.com.
*Brandklassade laminat tillgängliga på begäran. Erbjuds endast i vissa storlekar. Vänligen kontakta Formica Group för mer information.

F6696 Carara Bianco
F5150 American Walnut
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Premium rakt igenom
Ta er finish till nästa nivå med ColorCore® by Formica Group, som finns tillgängligt för en rad nyanser av vårt
standardhögtryckslaminat. ColorCore bidrar ytterligare till den stilrena looken i högtrafikerade miljöer tack vare att den
homogena färgen löper rakt igenom materialet – vilket garanterar att skarvarna förblir osynliga.
ColorCore, som finns tillgängligt i åtta ytor och 18 inbjudande dekorer, är premiumvägen till extra djup och stil i hotell- och
restaurangmiljöer.
Ge er design en extra dimension med Formica Groups exklusiva texturer som erbjuds för en rad dekorer. Gör era
enfärgade ytor ännu vackrare med Microdot, introducera en elegant och sofistikerad känsla med Plex, väck era trädekorer
till liv med Puregrain och Naturelle, eller skapa en naturinspirerad premiumkänsla med finishar som Honed eller Satin NDF.

CC0949 White
9

Inspireras av våra
referensprojekt
från hotell- och
restaurangbranschen
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Belgisk briljans
1500-talskapellet Baudelo i Ghent byter skepnad i skymningen ¬– och Formicas laminat spelar en central roll för dess
framgångar. Baudelo-kapellet är en matmarknad och en co-working-plats om dagarna men byter matstånd mot dansgolv
när det förvandlas till H-Club om kvällarna – en sofistikerad nattklubb med världsledande DJ:s och ljud- och ljusutrustning
av högsta klass.
Formica-laminatet Calacatta Marble ger nedervåningen en modern look genom att suga in ljus och skapa en superb
kontrast till den svartmålade interiören. På övervåningen flyter Blue Storm naturligt samman med den gränsöverskridande
design som driver förvandlingen till en vida berömd nattklubb bland såväl invånarna i Ghent som internationella turister.

F3460 Calacatta Marble

F3467 Blue Storm
M6430 Hammered Brass
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Inspirerande Ibiza
När Capella Garcia Arquitectura fick i uppdrag att förnya 2 100 kvadratmeter av den världsberömda nattklubben Pacha i
Ibiza valdes Younique® by Formica Group för att förgylla besökarnas toalettupplevelser. Det var det perfekta sättet att fira
Pachas 50-årsjubileum, på den plats där den moderna superklubben föddes.
Arkitekten Juli Capella utnyttjade möjligheten att inkludera mönster och fotografier i lokalerna, inklusive en rad
iögonfallande väggar på toaletterna. ”Vi ville gå tillbaka till rötterna och hålla fast vid det ursprungliga koncept och den
stämning som Ricardo Urgell skapade, samtidigt som vi kunde erbjuda en nödvändig förnyelse,” kommenterade han.
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Stilrena avgångar
I Heathrows Terminal 5 i London välkomnar Hilton Hotel sina gäster till the Gallery Restaurant med stil. Detta tack vare
Copper Stratos från Formicas DecoMetal®-serie.
Gallery Restaurant är mittpunkten för etta exceptionella nybyggda hotell. DecoMetal, som är ett praktiskt alternativ till äkta
metall, passar perfekt i hotell- och restaurangmiljöer – särskilt när hygien, enkel skötsel och hållbarhet står i fokus.

M2026 Copper Stratos

– Jag valde Copper Stratos tack vare hur färgerna rör sig. Vi letade en finish som väcker
intresse och som förändras beroende på tidpunkt på dygnet.
Felicia Ng, EPR Architects
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Hotellyx
Det femstjärniga hotellet Barceló Sevilla Renacimiento är något av ett landmärke i La Cartuja. Hotellets 270 rum har
totalrenoverats med Formica®-laminat av ILMODESIGN studio, som hämtade sin inspiration från upptäckten av Amerika.
Upptäckten av den nya världen löper som en röd tråd genom rummen tack vare att entréernas och badrumsentréernas
väggar klätts med spektakulära väggdekorer som tillverkats av DecoMetal®-metallaminat. Världskartor med färdvägarna
som användes när den nya kontinenten upptäcktes trycktes digitalt på laminatet. DecoMetal by Formica Group ger
inredningsprojekt en urban och sofistikerad touch.
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Klassiska Barcelona
Efter en investering på 60 miljoner euro återuppstod Barcelonas Sofia Hotel på Avenida Diagonal med hjälp av 2 300
kvadratmeter inbjudande Formica®-laminat. Tak, väggar och skulpturer i allt från välkomsthallen till VIP-våningarna andas
nu lyx och elegans tack vare Formica HPL-, DecoMetal®- och AR Plus® Gloss-laminatens fantastiska finishar.
Det minnesvärda resultatet är ett hotell som präglas av en urban känsla, glansiga finishar och bestående prestanda.
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Där historia och modernitet möts
Som Barcelonas äldsta japanska restaurang har Tokyo Sushi ett stolt arv att värna om. KOBFUJI Architects respekterade
deras historia genom att använda Formica Groups Terril med en Matte 58 finish.
Resultatet ¬– en makalös ny 10 meter hög vägg bakom sushi-baren – är en modern tolkning av den klassiska kimonons
randiga mönster från Edo-eran.

F2253 Diamond Black
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Rosa fulländning
Om du vandrar ned längs Londons King’s Road lägger du snart märke till en restaurang som minst sagt sticker ut bland
de lyxiga modebutikerna.
Designerna på Child Studio ligger bakom den otroliga 1950-talsinspirerade estetiken på veganrestaurangen Humble
Pizza. Receptet var en palett av rosa nyanser och arkivmönster på Formica®-laminat som skapar sannerligen oförglömliga
restaurangupplevelser.
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– Det är en vacker och bildskön design som inspirerar besökare att
skynda sig ut på nätet och dela sina rosa stunder.
Nina Bailey, Designmanager för Formica Group
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Belgien
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
Italien
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com
Marocko
Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com
Nederländerna
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
Ryssland
Tel: +7 495 642 47 55
csd.russia@formica.com
Spanien
Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com
Sverige
Tel: +46 844680611
info.sverige@formica.com
Storbritannien & Irland
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com
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