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THE ART OF
PERFORMANCE

HYVÄ DESIGN ON HYVÄÄ VASTA KUN SE KESTÄÄ LÄHEMPÄÄ TARKASTELUA
Ruotsalainen perheyritys Bolon astuu uuden vuosikymmenen alkaessa uudelle aikakaudelle. ”The Art of Performance” on
uusi, kestävä tapa tulkita Bolonin mallistoille ominaista kauneutta ja käytännöllisyyttä.
Mielestämme kestävän designin on kestettävä myös lähempää tarkastelua. The Art of Performance tarkoittaa, että hyvin
muotoillun lattian tulee kestää kaikkea: katseita, kovaa kulutusta, puhtaanapitoa – ja aikaa.
“Meidän mielestämme on tärkeää tarkastella nykyisiä mallistojamme uudessa valossa. Mitä voimme oppia, mitä löytää?”
Bolonin luova johtaja ja kolmannen polven perheyrittäjä Annica Eklund sanoo. “On mielenkiintoista työstää sitä, mitä meillä
jo on! Haluamme että mallistomme tuntuvat aina uusilta. Koska niitä voi yhdistellä loputtomasti, se on mahdollista.”
The Art of Performance on tapa ajatella että design ulottuu sinnekin, mihin silmä ei näe. Vain jos osaamme punoa yhteen
kestävää kehitystä edistävät menetelmät, esteettisen mielihyvän ja käytännöllisyyden, tuote voi menestyä. Vuosi 2020 tulee
olemaan ennennäkemättömien lattioiden vuosi. Miksei lattia voisi olla taidetta tai taide lattiaa?
“Meille hyvä design on designia, joka kestää lähempää tarkastelua”, Annica Eklund sanoo. “Sellaisesta voidaan puhua vasta
kun käytännöllisuus ja esteettisyys on yhtä tärkeää, kun puhdistaminen ja huoltaminen sujuu kuin luonnostaan, ja kaikkea
kannattelee aidosti kestävä kehitys.”

Bolon. The Art of Perfomance.

DESIGNABILITY / Kaikki Bolonin lattiamallit kudotaan yrityksen omalla tehtaalla, vuosikymmenten kokemuksella
eri kudontatekniikoista. Toistensa kanssa yhteensopivat mallistot ovat loputtomasti yhdisteltävissä ja ne sopivat tilaan
kuin tilaan.

SUSTAINABILITY / Bolonin tuotantolaitos Ruotsin Ulricehamnissa on 100-prosenttisesti ilmastoneutraali ja sillä on
oma, tuotantoon integroitu kierrätysmenetelmänsä. Kierrätysmateriaaleja hyödynnetään jokaisessa mallistossa. Yritys
hankkii kaiken raakamateriaalin vain PVC-tuottajilta, jotka noudattavat tuotannossaan ympäristön kannalta parhaita
käytäntöjä. Kaikki Bolonin lattiamallit ovat myrkyttömiä ja hyväksytty terveydenhuollon tiloissa käytettäviksi.

CLEANABILITY / Bolonin lattiat eivät päästä nestettä läpi. Lika tai muutkaan epäpuhtaudet eivät pääse imeytymään
eivätkä piiloutumaan pintaa syvemmälle. Lattiat puhdistuvat helposti imurin, harjan tai mopin avulla. Ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ei tarvita.

DURABILITY / Bolonin lattiat on suunniteltu kestämään. Kaikissa mallistoissamme on 10 tai 15 vuoden takuu. Lattiamme eivät kulu, litisty eivätkä haalistu ajan saatossa, ja ne soveltuvat kovaan käyttöön ja vaativiinkin ympäristöihin.
ABOUT BOLON
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