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Kontormiljøer som 
virkelig fungerer
Europas største økonomier er i økende grad avhengige av tjenesteytende sektor, som omfatter 
de aller fleste kontorbaserte stillinger, enten fleksible eller heltid. Storbritannia (71 %), Frankrike (70 
%), Italia (66 %) og Spania (66 %) er alle dominert av tjenester. Det er et lignende bilde i Skandinavia. 
Danmark (65 %), Sverige (65 %) og Finland (59 %) har også store tjenesteytende sektorer. Og det 
er de økonomiene der tjenesteytende sektor er mest fremtredende som forventes å ha den 
sterkeste økonomiske veksten de neste fem årene.

Innen 2024 skal det opprettes ytterligere 3,1 millioner stillinger i tjenestesektoren over hele Europa, 
der ansatte skal tilbringe mye av tiden sin inne på kontor. En forståelse for hva disse kontorene 
må tilby, og hvordan de på best mulig måte vil tjene dem som bruker dem som sin daglige base, 
er avgjørende for designsuksess. Fokus på avstand og hygieniske overflater viser seg å være en 
viktig funksjon i delte kontormiljøer.

Fleksibelt arbeid og det nådeløse fremskrittet innen teknologi, spesielt potensialet til 5G, 
skifter arbeidsvanene våre. Sammen skaper de et fornyet fokus på større kontorer med åpne 
planløsninger med innebygd «cellularisering», som gir alle typer personligheter den plassen de 
trenger for å prestere på sitt beste og friheten til å komme og gå som de vil.

Selskapet WeWork eier og administrerer mer enn fire millioner kvadratmeter med fleksible 
arbeidsområder over hele verden. Ved å kombinere sterkt og gjennomtenkt design med en ny 
tilnærming til kontorinnredning og stil, klarer de å generere vellykket etterspørsel. Mykere og mer 
taktile materialer som brukes sammen med grønne vegger og planter, er drivmotoren bak den 
utbredte skrinleggelsen av tradisjonelle sterile kontormiljøer. Denne blandingen av boligdesign 
og kommersielt design – «resimercial design» – er nå anerkjent over hele kontinentet som en 
nøkkelfaktor for god planlegging av kontorlokaler.

Orginalen blant høytrykkslaminater
Formica oppfant høytrykkslaminat i 1913. Det ikoniske Formica® varemerket representerer selve 
grunnlaget for hva et laminat er. 

Inspirert av hverdagen
Laminatet kom inn i det moderne liv på 50-tallet og har vært en del av interiøret vårt hjemme, på 
fritiden og på jobben siden den gang. Behovet for multifunksjonelle, praktiske og bærekraftige 
overflater er en konstant inspirasjon for våre Formica® Collections.

Utvikler seg over tid
Måten vi lever, jobber og leker på er i stadig endring. Formica Group holder tritt med utviklingen 
ved hjelp av nye, innovative produkter som reflekterer globale trender og svarer på stadig 
skiftende behov og vaner.

Gjennom tiden fortsetter Formica® å kle verdens overflater.
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Nina Bailey
Design Manager
Kontordesign domineres av fremveksten av den kommersielle stilen, der komforten og 
egenskapene til moderne boliger blandes med det beste av kommersiell funksjonalitet. Den 
moderne arbeidsplassen kan sikres en langsiktige fremtid gjennom å skape en bro mellom det å 
føle seg hjemme, det å være ute og følelsen av å være på jobb.

«Et hyggelig miljø på arbeidsplassen bidrar til å forbedre arbeidsstyrkens produktivitet og totale 
ytelse», sier Nina. «Det forbedrer også velvære, inspirerer til kreativitet og trekker til seg nye 
talenter.»

Et fokus på velvære legger grunnlaget for mange av Ninas anbefalinger i vår nye fargepalett 
til arbeidsplassen. Paletten gjenspeiler også en ny virkelighet hvor farger brukes mer fritt i 
kontormiljøer, noe som ikke bare gjenspeiler selskapets kjerneverdier, men også livsstilen til de 
ansatte.

Hun sier: «Fargetrender for boliger reflekteres med varm og avslappet Terracotta. Sofistikerte 
akvatiske toner, som Grotto, Oslo og Fossil, fremmer velvære og avslapning, mens Wasabi tilfører 
en lykkelig og varmende grønnfarge.

«Disse er blandet med typiske farger fra besøksnæringen og detaljhandelen, inkludert nydelige 
Chrome Yellow, den mystiske Ultramarine og vår naturinspirerte og leiraktige Café-fargen.
«Det som underbygger alt dette, spesielt i større kontormiljøer, er en grunnleggende nøytral palett 
laget av de rene, kjølige og moderne fargene White og Citadel-grått. Det er også en økende 
etterspørsel etter nye beigefarger, så derfor har vi lagt en subtil lys gråaktig beige kalt Aries og den 
varme og jordnære Oyster Grey til den nye kontorpaletten vår.»



En overflate som jobber   
like hardt som deg
Etter hvert som kontorene endres for å holde tritt med utviklingen i teknologi og skiftende arbeidsmønstre, oppstår et stort behov 
for fleksible og varige løsninger. Formica®-laminat er det perfekte svaret til et moderne arbeidsmiljø der tilpasningsevne er noe av 
det viktigste.

Lette og fleksible Formica-laminater er tilgjengelige i ulike sorter og store platestørrelser for å skape både flate og kurvede 
overflater, noe som gir ubegrensede muligheter. For å oppnå vellykkede arbeidsområder i fremtiden, må designhensyn tas til alt fra 
bevegelige møbler og båser (bytting mellom alene- og gruppearbeid), til private og stille områder.

Formica-laminat gir holdbare og hygieniske overflater og er et godt alternativ for funksjonelle aktive kontormiljøer som vare lenge.

72%
av de ansatte vil at 

arbeidsgiverne deres 
skal introdusere en 

mer avslappet design 
og stil på kontoret

* Statistikken som er omtalt er tatt fra en Formica Group-undersøkelse om «Kontorets fremtid»



Utnytt «resimerical»-trenden
Moderne kontordesign bygger på en krysning mellom boligtradisjoner og kommersielle tradisjoner. Denne «kommersielle» 
tilnærmingen er sentral for dagens mest vellykkede kontorlokaler. Den gir en komfortabel setting der målet om optimal 
produktivitet og ytelse blir mye mer oppnåelig. Ved å forbedre de ansattes velvære, inspirere til kreativitet og tiltrekke seg nye 
talenter, kan disse veldesignede omgivelsene gi betydelig avkastning for selskaper i alle størrelser.

Når elementer fra Formica Groups fargepalett velges på arbeidsområdet, kan naturlige toner balansere iøynefallende sterke dekorer. 
Legg til ekstra detaljer som planter og noen mykere, mer taktile materialer for å sikre et innbydende miljø. Formica®-laminatets 
iboende allsidighet, og dets evne til å blande seg naturlig med andre materialer, deriblant myke møbleringer, metaller og innvendige 
grøntområder garanterer den roen som trengs for å levere god produktivitet i arbeidsområdet.



Slipp potensialet ditt løst
Med Formica®-laminat er det kun fantasien som setter grensene. Gjør kontormiljøet ditt levende med smarte valg og suverene 
finisher. Fra møbler og skrivebord, båser og grupperom, til vegger, bad, dører, kaffekroker og kjøkkenområder – alt kan oppnås.

Formica®-laminat
Velg mellom 120 trendfarger og et omfattende utvalg av treslag, mønstre og materialinspirerte design. En rekke innovative finisher 
utfyller disse dekorene for å skape vakre og holdbare overflater.

ColorCore® Compact
ColorCore Compact er allsidig, praktisk og vakkert og kombinerer trendy overflatedesign med en fargetilpasset kjerne som 
gir en homogen farge gjennom hele laminatet. Det egner seg for utskjæring, fresing eller gravering, og tilbyr uendelige kreative 
muligheter.

Gjør det til kontorinteriørets midtpunkt, og skap minneverdige resepsjonsområder, kontorinndelinger, skrivebord, kaffekroker, 
avlukker og fellesområder.

Younique®
Nyt Youniques makeløse evne til å sikre at selskapets branding og design forblir fremtredende – spesielt på vegger og dører. Innlem 
mønstre, logoer, fotografier eller skreddersydde design. Ingen steder vil se likt ut som dette.

TrueScale
Bruk av TrueScale-laminat kan bidra til opprettelsen av naturinspirerte design, sikrer velvære og ro, og kan settes opp 
både horisontalt og vertikalt. Iøynefallende skrivebord og kontrastvegger har aldri vært så imponerende før, takket være 
storformatskannere som gir fantastiske arkitektoniske stein- og tredesigndetaljer, uten gjentakende mønstre over panelets fulle 
bredde.



*

Det eneste valget for 
moderne kontorer
Formica®-laminat har takket være utmerkede hygieniske detaljer blitt en favoritt i moderne kontorlokaler over hele Europa.

Men hygiene er langt fra den eneste fordelen. Store platestørrelser gjør Formica-laminat ideelt for lange benker og sørger for 
at brukerne får tilstrekkelig plass rundt seg og romslige og private arbeidsområder. Den iboende holdbarheten gjør det til et 
funksjonelt valg for kontormøbler som må yte godt og forbli i perfekt stand.

Lave vedlikeholdskostnader, et omfattende dekorutvalg og god ytelsesevne gjør Formica-laminat til det eneste valget som sikrer 
kontoret for fremtiden.

Ytelsesegenskaper

      En rekke kvaliteter for forskjellige bruksområder

     Egnet for flat liming

      Etterformingslaminat tilgjengelig

      Slitesterkt og holdbart

      Naturlig flekk- og vannbestandig overflate

      Hygienisk

      Enkel å rengjøre og vedlikeholde

      Kompakte selvbærende laminater ≥ 6 mm

      Kompakte laminater gir utmerket slagfasthet

      Brannhemmende laminat tilgjengelig på forespørsel
                    - kun visse produkter

Symbolene for ytelsesegenskapene er kun til generell referanse.
For mer spesifikk produktinformasjon, inkludert tekniske data og garantier, kan du gå inn på formica.com.

Hygiene 
er en 

ledende 
prioritet 

ifølge 
ansatte

* Statistics featured are taken from a Formica Group survey on “The Future of the Office”



Formet til perfeksjon
Gi ethvert interiør det lille ekstra med stilige kurvede overflater.

Selv om laminat er perfekt for flate horisontale og vertikale overflater, kommer laminatets sanne skjønnhet frem gjennom 
muligheten til å etterforme det til kurvede substrater. Spektakulære former kan skapes, noe som både vil imponere tilskuere og 
inspirere til kreativitet.

Dessuten kan spesialprodusenter også levere etterformede elementer dersom det ønskes en form med mindre radius. Under 
kontrollerte prosesser der laminatet påføres varme er det mulig å forme det med en krappere kurve. I tillegg til å imponere visuelt 
finnes det også et praktisk element i forbindelse med etterforming. Det kan nemlig redusere bruken av skjøter og kanter, noe som 
skaper sømløse overflater der positivitet og forbedret velvære fremmes gjennom stimulerende hygieniske overflater som er 
enkle å vedlikeholde.

47%
av de ansatte sier at 
kontoret fortsatt er 
viktig ellernødvendigfor 
deres arbeidsliv

* Statistics featured are taken from a Formica Group survey on “The Future of the Office”



Casestudier
for kontoret



Skape romslige omgivelser
Som en del av et nylig ferdigstilt kontor for Danone i Nederland ble Formica®-laminat brukt til interiørmøbler og veggpaneler i 
et kontrasterende dekorutvalg. Arkitektkontoret Studio Michiel Wijnen ledet kontorutviklingen og stolte på Formica-laminatets 
ytelsesegenskaper – spesielt når det kom til slagfasthet, det enkle vedlikeholdet og tilgjengeligheten i et bredt spekter av dekorer. 
For å skape et romslig miljø ble Oslo, Fossil og Maui brukt med komplementære DecoMetal® Brushed Cupro for å skape rene og 
moderne omgivelser.



Den perfekte finishen
Både Crierum og Johanson Design bruker Formica®-laminat på hele møbeldesignet.

Fra resepsjonsdisk til kontorskap og alle overflater derimellom har disse innovative og moderne møbeldesignerne benyttet 
Formica-laminat, takket være holdbarheten, moderne finisher og et stort dekorutvalg.



En fullstendig redesign    
av kontoret
Det britiske hovedkontoret til Formica Group Europe ble pusset opp med Formica®-laminat for å vise frem selskapets innovative og 
stilfulle produkter.

Fra veggkledning og dører, til kjøkken og møteromsmøbler – hele kontoret er en perfekt utstilling av tilgjengelige kolleksjoner og 
viser at Formica-laminat tåler tidens tann, både når det kommer til ytelse og design.



Dristig og vakker
En av de største og mest moderne kontorbygningene i Krakow bruker Formica®-laminat for å oppnå det særegne designet. 
TrueScale og DecoMetal® er benyttet i hovedresepsjonen og alle indre felleskorridorer for å få frem stil og holdbarhet i bygningens 
vegger.

Nero Grafite TrueScale brukes sammen med Plex Gold og White for å oppnå et meget utsøkt kontorinteriør. Og det er ingen 
overraskelse at bygningens interiør ble anerkjent i konkurransen Prime Property Award i 2019.



Oppussing til perfeksjon
Greystar i Haag fikk sine nederlandske kontorer designet på nytt og oppnådde moderne enkelhet ved hjelp av Formica®-laminat. 
En slående resepsjonsdisk med ColorCore® Compact i Calacatta Marble får frem et utseende av ekte stein med en dramatisk 
matchende kontrastvegg i samme design.

Diamond Black og Polar White gir en monokrom stil til funksjonelle te-områder, displayenheter og kontoroppbevaringsmøbler.



En uslåelig fargematch
Fra Formica® Collections brede utvalg av hvite og grå dekorer benytter SAS Crystal White og Storm på sine innvendige vegger og 
benkeplater for å matche selskapets farger.

Compact-laminatet ble brukt til å skape en helleaktig effekt på disken i hovedresepsjonen og ble supplert med matchende Storm-
veggpaneler og bordhyller i magnetisk laminat for å skape et funksjonelt, men stilig miljø.
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Belgia
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

Italia
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

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

Nederland
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

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

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

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

Storbritannia og Irland
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


