PATRICIA URQUIOLA SAMARBEIDER MED BOLON
BOLON er stolt over endelig å kunne dele nyheten om at de introduserer en samarbeidskolleksjon, sammen med den innflytelsesrike
arkitekten og designeren, Patricia Urquiola. Det svenske designfirmaet har lenge beundret Patricias design.
– Både jeg og Marie har i mange år drømt om å gjøre noe sammen med Patricia. Hennes estetikk appellerer til oss og det er
virkelig en drøm som går i oppfyllelse når vi nå introduserer BOLON by Patricia Urquiola. Hennes fantastiske fargesans er noe
som reflekteres i kolleksjonen, og det er en ny palett vi ikke tidligere har jobbet med, så det er et flott tilskudd til vårt eksisterende
produktutvalg. Vi er stolte over å legge til Patricia i vår portefølje med BOLON-venner, sier Annica Eklund, Chief Creative Officer
i BOLON.
Under arbeidet med kolleksjonen så Patricia en likhet mellom veveteknikken i Bolons gulvmaterialer og den japanske tradisjonen
med Sashiko-søm. Gjennom å utvikle, eksperimentere og kombinere Bolon med Sashiko, kom fargene, mønstrene og designene
naturlig. BOLON by Patricia Urquiola er en eksklusiv designkolleksjon med duse farger, karakteristiske sømdetaljer og lappeaktige mønstre.
– Sashiko betyr håndverksmessig dyktighet, en følelse av materiale. Da vi begynte arbeidet med denne kolleksjonen, ønsket vi
å gi gulvmaterialet en mer autentisk følelse. Vi påbegynte undersøkelser, noe vi gjør for alle våre tekstiler, men brukte tilnærmingen på veveteknikker. Vi ønsket å kommunisere kos, en følelse av varme og Sashiko dukket opp som et ledende konsept for
kolleksjonen. Jeg synes resultatet ble veldig bra, sier Patricia Urquiola.
BOLON by Patricia Urquiola består av ett design som leveres i fire farger: grå, beige med blå detaljer, en leirefarget rosa og en
rolig grønnfarge. Gulvet leveres på rull, er laget i Sverige, inneholder resirkulerte materialer, er lett å vedlikeholde, har klassifisering
33 som anbefales for områder med høy trafikk og 15 års garanti.
Kolleksjonen er tilgjengelig globalt fra 7. september, og er et perfekt gulv for kontorlokaler, hoteller eller andre områder med
rom for spesielle detaljer. BOLON-gulvmaterialets tredimensjonale uttrykk tilfører ethvert interiør en taktil følelse, med høyest
mulig teknisk ytelse i hver eneste kvadratmeter.
ABOUT 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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