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BOLON LANCERER FILTBAGSIDE I GENBRUGSMATERIALE, SOM ABSORBERER 22 DECIBEL
BOLON går ind i en ny æra af akustikgulve ved at lancere et nyt og forbedret lydisolerende lag. Virksomhedens designgulve er
ved at blive et endnu bedre valg til f.eks. hoteller, kontorer og offentlige rum. BOLON tilbyder et isolerende filtlag, der giver en
trinlydsdæmpning på op til 21-22 dB, og med denne funktion er virksomheden stadig førende inden for highend design vævet
vinyl gulve.
– Vi er stolte over at kunne lancere dette produkt på markedet, da lyddæmpende gulvbelægning forbedrer kvaliteten af
indeklimaet og den samlede oplevelse. Dette er yderst vigtigt på kontorer og i hoteller, forhaller og konferencelokaler. Gulvene
absorberer op til 15 % af al lyd, udtaler BOLON´s adm. direktør Marie Eklund.
100% af BOLON´s kollektioner indeholder genbrugsmateriale fra produktionsleddet. Med det lydisolerende lag tilføjer vi 90 %
genbrugsmateriale fra forbrugsleddet i form af polyesterfibre fra PET-flasker. Dermed indeholder denne gulvbelægning fra
BOLON den højeste procentdel af genbrugsmateriale af alle produkter i sortimentet.
Områder med forskellig gulvbelægning har specielle behov, og de kan være svære at forbinde dette er dog muligt med BOLON’s
lydisolerende filt underlag. Det lydisolerende filt underlag giver en samlet tykkelse på 5 mm, hvilket gør dette produkt ideelt
at kombinere med andre (ikke-lyddæmpende) tekstilgulve. Kollektionen fås globalt fra den 7. oktober.

OM BOLON
Bolon er et svensk designbrand, der laver innovative gulvbelægningsløsninger til offentlige rum. Familievirksomheden drives af søstrene Annica og Marie Eklund, som er tredje generation.
Under deres ledelse har Bolon forvandlet sig fra et traditionelt væveri til et internationalt designbrand med kunder som Armani, Google, Four Seasons Hotels, Chanel, Adidas, Apple og
Missoni Home. Med et stærkt engagement i bæredygtighed designer og producerer BOLON alle sine produkter i Ulricehamn i Sverige. Virksomheden er verden over anerkendt for sine
prisvindende gulvbelægninger og sit samarbejde med nogle af verdens mest roste innovatorer og kreative designere. Kig nærmere på bolon.com
For more information, please contact: Carmencita Lundsten, Tel: +46 321 530 514, carmencita.lundsten@bolon.com
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