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BOLON INTRODUCEERT AKOESTISCHE ONDERLAAG VAN GERECYCLED VILT MET EEN
DEMPING VAN 22 DECIBEL
BOLON luidt een nieuw tijdperk van akoestische vloeren in met de introductie van een nieuwe en verbeterde geluidsisolatielaag.
Hiermee worden de BOLON-designvloeren een nog betere keuze voor gebouwen als hotels, kantoren en openbare ruimtes.
De isolerende viltlaag verbetert de contactgeluidsisolatie tot 21-22 dB en daarmee zet BOLON zijn marktleiderschap op het
gebied van geweven designvloeren voort.
“We zijn er trots op dat we dit product eindelijk op de markt kunnen brengen, omdat akoestische vloeren de kwaliteit van het
binnenmilieu en de totale ervaring aanzienlijk verbeteren. Dit is uiterst belangrijk in hotels en kantoren, in gangen en boven
vergaderzalen. De vloeren absorberen tot 15 % van alle geluiden of ruis”, aldus Marie Eklund, CEO van BOLON.
In 100% van alle BOLON-collecties is gerecycled materiaal van vóór consumptie verwerkt. Met de geluidsisolerende laag
voegen we 90% gerecyclede polyestervezels toe uit van de consument afkomstig afval, namelijk PET-flessen. Hierdoor
beschikt een BOLON-vloer over het hoogste percentage afvalmateriaal van alle producten in het assortiment.
Voor verschillende ruimtes bestaan verschillende behoeften. Het naadloos op elkaar aansluiten hiervan kan een uitdaging
zijn, maar het akoestisch vloervilt van BOLON biedt de perfecte oplossing. De isolatielaag geeft de akoestische vloer een
totale dikte van 5 mm. Het product is, indien gewenst, ideaal te combineren met andere (niet-akoestische) textielvloeren.
De nieuwe collectie is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 7 oktober.

OVER BOLON
Bolon is een Zweeds designbedrijf dat innovatieve vloeroplossingen maakt voor openbare ruimtes. Het familiebedrijf wordt gerund door de zussen Annica en Marie Eklund, inmiddels de
derde generatie. Onder hun leiding is Bolon van een traditionele weeffabriek veranderd in een internationaal designmerk met klanten als Armani, Google, Four Seasons Hotels, Chanel,
Adidas, Apple en Missoni Home. Bolon, dat zich krachtig inzet voor duurzaamheid, ontwerpt en fabriceert al zijn producten in hun fabriek in Ulricehamn in Zweden. Het bedrijf is wereldwijd erkend voor zijn bekroonde vloeren en zijn samenwerkingsverbanden met enkele van de meest geprezen vernieuwers en creatievelingen ter wereld. bolon.com
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