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BOLON LANSERER 22 DECIBEL RESIRKULERT AKUSTISK FILTBAKSIDE
BOLON går inn i en ny tid for akustiske gulv ved å lansere et nytt og forbedret lydisolerende lag. Selskapets designgulv blir nå et
enda bedre valg til områder som hoteller, kontorer og offentlige rom. Vi kan tilby et isolerende filtlag som kan forbedre trinnlydsdemping med opptil 21–22 dB, og BOLON beholder dermed plassen som markedsleder innen vevde designgulv med denne
funksjonen.
- Vi er stolte av å endelig lansere dette produktet på markedet, da akustisk gulv vil forbedre kvaliteten på innemiljøet og den
generelle opplevelsen. Dette er ekstremt viktig på hotell og kontorer, ganger og over konferanserom. Gulvene absorberer opptil
15% av all lyd og støy, sier Marie Eklund, BOLON’s administrerende direktør.
100% av alle kolleksjonene til BOLON inneholder resirkulert produksjonsspill. Med det lydisolerende laget tilfører vi 90%
resirkulerte polyesterfibre fra produksjonsspill som stammer fra PET-flasker. Dette resulterer i et BOLON gulv med den høyeste
prosentandelen av avfallsmateriale av alle produktene i sortimentet.
Ulike områder har ulike behov og det kan være utfordrende å koble disse sømløst sammen, men med BOLON akustiske filtbakside er dette mulig. Det isolerende laget gir det akustiske gulvet en total tykkelse på 5 mm og produktet er derfor ideelt å
kombinere med andre (ikke-akustiske) tekstilgulv hvis ønskelig. Kolleksjonen er tilgjengelig over hele verden fra 7. oktober.

OM BOLON
BOLON er et svensk designfirma som skaper innovative gulvløsninger for det offentlige rom. Det er en tredje generasjons familiedrift og drives av søstrene Annica og Marie Eklund. Under
deres ledelse er BOLON blitt forvandlet fra en tradisjonell vevstue, til en internasjonal designmerkevare med kunder som Armani, Google, Four Seasons Hotels, Chanel, Adidas, Apple og
Missoni Home. Med et stort engasjement for bærekraft, designer og produserer BOLON alle sine produkter i deres fabrikk i Ulricehamn i Sverige. Selskapet er verdenskjent for sine
prisvinnende gulv og sitt samarbeid med noen av verdens mest anerkjente innovatører og kreative personer. bolon.com
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