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Kontorsmiljöer som 
verkligen fungerar
Europas största ekonomier är alltmer beroende av tjänstesektorn, som omfattar de allra flesta 
kontorsbaserade rollerna, oavsett om de är flexibla eller på heltid. Storbritannien (71%), Frankrike 
(70%), Italien (66%) och Spanien (66%) domineras alla av tjänster. Det finns en liknande bild i 
Skandinavien, där Danmark (65%), Sverige (65%) och Finland (59%) också har en stor tjänstesektor. 
Och det är de ekonomier, där tjänsterna är mest framträdande, som förutses ha den starkaste 
ekonomiska tillväxten under de kommande fem åren.

År 2024 kommer ytterligare 3,1 miljoner jobb inom tjänstesektorn att tillkomma över hela Europa, 
där anställda kommer att tillbringa en del av sin tid på kontoret. Att förstå vad dessa kontor 
kommer att behöva erbjuda och hur de bäst kommer att tjäna de som använder dem som sin 
dagliga bas, är avgörande för designens framgång. Fokus på utrymme och hygieniska ytor visar 
sig vara en avgörande funktion som behövs i alla delade kontorsmiljöer.

Flexibelt arbete och de obevekliga tekniska framstegen, särskilt hyper-potentialen hos 5G, 
förändrar våra arbetsvanor. Tillsammans skapar de ett förnyat fokus på större öppna kontor med 
inbyggd “cellularisering”, vilket möjliggör personligheter av alla slag, det utrymme de behöver för 
att producera sitt bästa arbete och friheten att komma och gå som de vill.

Företag som WeWork, som äger och förvaltar mer än fyra miljoner kvadratmeter flexibla 
arbetsytor över hela världen, genererar framgångsrikt efterfrågan genom att kombinera stark 
och genomtänkt design med en ny strategi för kontorsinredning och stil. Mjukare och mer taktila 
material, som används tillsammans med gröna väggar och växter, driver framtiden bort från den 
traditionellt sterila kontorsmiljön. Denna blandning av design för privatbostäder och kommersiella 
miljöer – “resimercial” – erkänns nu över hela kontinenten som en nyckelfaktor i all framgångsrik 
planering av kontorslokaler.

Orginalet bland högtryckslaminat
Formica uppfann högtryckslaminatet redan 1913. Det ikoniska Formica® varumärket representerar 
själva grunden i vad ett laminat är. 

Inspirerat av det vardagliga
Laminaten gjorde inträde i det den moderna vardagen på 50-talet och har varit en del av våra 
interiörer hemma, på fritiden och på jobbet ända sedan dess. Behovet av multifunktionella, 
praktiska och hållbara ytor är en konstant inspiration för våra kollektioner.

Utvecklas med tiden
Sättet vi lever, arbetar och leker förändras kontinuerligt. Formica Group håller takten med 
utvecklingen med hjälp av nya, innovativa produkter som reflekterar de globala trenderna och 
svarar på ständigt föränderliga behov och vanor.
 
Genom tiderna fortsätter Formica® att klä världens ytor.
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Nina Bailey
Design Manager
Framväxten av den återkommande “recimercial” stilen, där komforten och egenskaperna hos 
samtida privatbostäder är blandad med det bästa av kommersiell funktionalitet, är dominerande 
inslag i kontorsdesign idag. Endast genom att skapa en bro mellan att känna sig hemma, ute eller 
på jobbet, kan nuvarande arbetsplatser garantera sin långsiktiga framtid.

“En trevlig arbetsmiljö hjälper till att förbättra arbetskraftens produktivitet och prestanda”, säger 
Nina. “Det förbättrar också välbefinnandet, inspirerar till kreativitet och lockar till sig nya talanger.”
Fokus på välbefinnande driver många av Ninas rekommendationer i vår nya färgpalett för 
arbetsplatsen. Det är en palett som också återspeglar en ny verklighet där färg används mer fritt i 
kontorsmiljöer, vilket återspeglar inte bara ett företags varumärke utan även de anställdas livsstil.

Hon säger: “Färgtrender i bostadsmiljöer återspeglas i den varma och avslappnade Terrakotta.. 
Sofistikerade turkosa toner, som Grotto, Oslo och Fossil, främjar välbefinnande och avkoppling, 
medan Wasabi lägger till en glad och värmande grön ton.

“Dessa blandas med typiska färger från hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln, 
inklusive den slående Chrome Yellow, den mystiska Ultramarine och vårt naturinspirerade lerfärg 
Café. “Underlag för allt detta, särskilt i större kontorsmiljöer, är en grundläggande neutral palett 
gjord av den rena, svala och moderna White och den gråtonade Citadel. Det finns också en ökad 
efterfrågan för nya beige nyanser, så vi har lagt till en subtil ljusgråbeige som heter Aries och den 
varma och jordande Oyster Grey till vår nya färgpalett för kontorsmiljöer.”



En yta som arbetar      
lika hårt som du
När våra kontor förändras för att hålla jämna steg med avancerad teknik och skiftande arbetsmönster behövs verkligt flexibla och 
bestående lösningar. Formica®-laminat är det perfekta svaret på en modern arbetsmiljö där anpassningsförmåga är nyckeln.

Lätta och flexibla Formica-laminat finns i olika kvaliteter och format för att skapa både plana ytor och böjda former vilket möjliggör 
nästintill obegränsade användningsområden. Morgondagens framgångsrika arbetsmiljöer kommer ta hänsyn till design att tas 
med i allt från rörliga möbler och pods (växling mellan enskilt arbete och grupparbete) till privata och tysta områden.

Formica-laminat är hållbara och hygieniska ytor med lång livslängd och är ett funktionellt och bestående val för aktiva 
kontorsmiljöer.

72%
av anställda vill att 
deras arbetsgivare 

ska införa en mer 
avslappnad design 
och stil på kontoret

* Statistik som visas är hämtad från en Formica Group-undersökning om “Kontorets framtid”



Dra nytta av     
‘resimercial’-trenden
Samtida kontorsdesign bygger på både hemmets traditioner och kontorets. Detta ‘resimercial’-tillvägagångssätt är centralt för 
dagens mest framgångsrika kontorslokaler, vilket ger en bekväm miljö där optimal produktivitet och prestanda blir mycket mer 
uppnåeliga mål. Genom att förbättra de anställdas välbefinnande, inspirera till kreativitet och attrahera nya talanger kan dessa 
väldesignade miljöer ge betydande avkastning för företag i alla storlekar.

Genom att kombinera val från Formica Groups färgpalett för arbetsplatser, kan naturliga toner kompenseras med inslag av 
iögonfallande, klara färger. Lägg till extra detaljer som växter och mjukare, mer taktila material för att skapa en rymlig och  
välkomnande atmosfär. Formica®-laminatets egenskaper och dess förmåga att passa ihop med med andra material, inklusive 
mjuka möbler, metaller och växter, säkerställer att allt är möjligt – och garanterar det lugn som krävs för att leverera sann produktivitet 
på arbetsplatsen.



Släpp lös din potential
Med Formica®-laminat är din fantasi den enda begränsningen. Blås liv i din kontorsmiljö med smarta val och fantastisk 
ytbehandling. Från möbler och skrivbord, bås och breakout-rum till väggar, dörrar och köksutrymmen, kan allt uppnås.

Formica® högtryckslaminat
Välj mellan 120 trendfärger och ett omfattande urval av träfiber och mönster- samt material inspirerade designer. En mängd 
innovativa ytbehandlingar kompletterar dessa dekorer för att skapa vackra och hållbara ytor.
 

ColorCore® Compact
Mångsidig, praktisk och vacker, ColorCore Compact kombinerar trendig ytdesign med en färgmatchad grund som ger en 
genomgående homogen färg. Lämpad för snidning, fräsning eller gravering, erbjuder det oändliga kreativa möjligheter.
Gör det till mittpunkten av din kontorsinredning och skapa ett minnesvärt receptionsområde, avskärmning, skrivbord, bås eller 
breakout rum.

Younique®
Njut av den oöverträffade förmågan hos Younique för att säkerställa att företagets varumärke och design förblir framträdande – 
särskilt på väggar och dörrar. Integrera mönster, logotyper, fotografier eller skräddarsydd design för unika ytor.

TrueScale
Användning av TrueScale-laminat kan stödja skapandet av naturinspirerade system som kan uppnå välbefinnande och lugn i både 
horisontella och vertikala applikationer. Iögonfallande skrivbord och uttalande väggar har aldrig varit så imponerande tack vare 
skannrar i storformat som levererar hisnande detaljer av naturliga sten- och trämönster, utan någon mönsterupprepning över arkets 
bredd.



*

Det enda valet för    
moderna kontor
Med sina utmärkta hygieniska egenskaper är Formica®-laminat ett föredraget ytmaterial i moderna kontorslokaler över hela Europa.

Men hygien är långt ifrån den enda fördelen. Våra stora skivformat gör Formicas produkter idealiska för långa skrivbordssektioner 
som säkerställer att användarna har tillräckligt med utrymme runt sig för att skapa rymliga och privata arbetsytor, medan dess givna 
hållbarhet gör det till ett funktionellt val för kontorsmöbler som behöver prestera och förbli i fantastiskt skick.

Låga underhållskostnader, omfattande utbud av dekorer och löpande överlägsenhet i prestanda, gör Formica-laminat till det enda 
valet för framtidssäkra kontor.

Egenskaper

      Olika kvaliteter för olika applikationer

      Lämplig för planlimmning

      Särskild kvalitet för postformning

      Slitstark och hållbar

      Smuts- och vattenresistent yta

      Hygienisk

      Lätt att rengöra och underhålla

      Kompaktlaminat, självbärande ≥ 6mm

      Kompaktlaminat ger utmärkt slagtålighet

      Brandklassad kvalitet tillgänglig på begäran - endast vissa produkter

Ikonerna för egenskaperna är endast för allmän referens.
För mer specifik produktinformation, inklusive teknisk data och garantier, besök formica.com.

Hygien är 
en ledande 
prioritering 

enligt 
anställda 

* Statistik som visas är hämtad från en Formica Group-undersökning om “Kontorets framtid”



Formad till perfektion
Ge ett sista lyft till din design med elegant formade och böjda ytor.

Även om laminat är perfekta för plana horisontella och vertikala ytor, har laminatet förmågan att postformas och appliceras på böjda 
underlag för att skapa spektakulära former, som imponerar och inspirerar i lika stor utsträckning.

Dessutom kan specialistsnickerier leverera postformade element för att skapa en form med stramare radie. Under kontrollerade 
processer kan värme appliceras på laminatet, medan det formas till en tät kurva. Förutom att skapa slående visuella funktioner 
så finns det ett praktiskt inslag i postformning eftersom det kan minska fogar och kanter, för att skapa sömlösa ytor som främjar 
positivitet och förbättrat välbefinnande genom stimulerande, hygieniska och lättskötta ytor.

47%
av anställda säger att 
kontoret fortfarande är 
viktigt eller nödvändigt 
för deras arbetsliv  

* Statistik som visas är hämtad från en Formica Group-undersökning om “Kontorets framtid”



Inspiration för 
kontorsmiljöer



Att skapa rymliga miljöer
Som en del av ett nyligen slutfört kontor för Danone i Nederländerna användes Formica®-laminat för möbler och väggpaneler i ett 
kontrasterande urval av dekorer. Under ledning av Studio Michiel Wijnen Architects förlitade sig kontorets utveckling på Formica-
laminatets referenser gällande prestanda – särskilt dess slagtåliga egenskaper, dess enkla underhåll och tillgänglighet i ett stort 
antal dekorer. För att skapa en rymlig miljö användes Oslo, Fossil och Maui med kompletterande DecoMetal® Brushed Cupro för att 
skapa en ren och modern miljö.



En perfekt ytbehandling
Crierum och Johanson Design är två svenska företag som använt Formica®-laminat i sin design.

Från receptionensdiskar till bordsskivor, använder dessa innovativa och moderna företag Formica-laminat tack vare dess hållbarhet, 
moderna ytbehandling och stora utbud av tillgängliga dekorer.



En helt ny kontorsdesign
Det brittiska huvudkontoret för Formica Group Europe renoverades med Formica®-laminat för att visa upp de innovativa och 
eleganta produkter som finns tillgängliga från företaget.

Från väggbeklädnad till dörrar, kök och möbler i mötesrum, är hela kontoret den perfekta utställningen av tillgängliga kollektioner, 
vilket bevisar att Formica-laminat verkligen klarar tidens prövningar både vad gäller prestanda och design.



Djärv och vacker
En av de största och modernaste kontorsbyggnaderna i Krakow använder Formica®-laminat för att uppnå deras slående design. 
TrueScale och DecoMetal® används i huvudreceptionen och alla inre gemensamma korridorsutrymmen för att ge stil och 
hållbarhet till byggnadens väggar.

Nero Grafite TrueScale används mot Plex Gold och White för att uppnå en verkligt uttalande kontorsinredning. Och det är ingen 
överraskning att byggnadens interiörer erkändes i tävlingen Prime Property Prize 2019.



Förnyad till perfektion
Greystar den Haag gjorde om sina nederländska kontor för att uppnå modern enkelhet med Formica®-laminat. Ett slående bord i 
receptionen visar ColorCore® Compact i Calacatta Marble, vilket ger ett verkligt utseende av sten med en dramatisk matchande 
vägg i samma design.

Diamond Black och Polar White ger monokrom stil till skärmar och kontorsmöbler för förvaring.



En oslagbar färgmatchning
Tack vare det breda urvalet av vita och grå dekorer som finns tillgängliga i Formica® Collection, kunde företaget SAS använda 
Crystal White och Storm för innerväggar och bänkskivor för att matcha företagets färger.

Compact Laminate användes för att skapa en häll-liknande effekt på bänken i huvudreceptionen, kompletterad med matchande 
Storm väggpaneler och hyllor i magnetiskt laminat för att skapa en funktionell men även elegant miljö.
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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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