PATRICIA URQUIOLA SAMARBETAR MED BOLON
Bolon är stolt över att äntligen dela med sig av nyheten att de lanserar en samarbetskollektion tillsammans med den inflytelserika
arkitekten och designern, Patricia Urquiola. Det svenska designföretaget har länge beundrat Patricias design.
– I många år har jag och Marie drömt om att göra något tillsammans med Patricia. Hennes estetik tilltalar oss och det är verkligen
en dröm som går i uppfyllelse att introducera Bolon by Patricia Urquiola-kollektionen globalt. Hennes enastående känsla för
färger syns väl i kollektionen och det är en helt ny palett som vi adderar till vårt befintliga sortiment som vi inte har arbetat
med tidigare. Vi är stolta över att lägga till Patricia till vår lista av inflytelserika vänner inom designvärlden, säger Annica Eklund,
Chief Creative Officer på Bolon.
Under arbetet med kollektionen hittade Patricia en likhet mellan vävtekniken i Bolons golv och den japanska traditionen med
Sashikostygn. Genom att utveckla, experimentera och kombinera Bolon med Sashiko kom färgerna, mönstren och designen
naturligt. Bolon by Patricia Urquiola är en avancerad designkollektion i dova färger, med karakteristiska stygn och patchwork
liknande mönster.
– Sashiko betyder små stygn och är en tusen år gammal hantverkstradition, som ger en känsla av väsentlighet. När vi började
arbeta med den här kollektionen ville vi ge golvet en mer autentisk känsla. Vi började undersöka som vi gör med alla textilier
och tillämpade metoden för vävtekniker. Vi ville kommunicera en känsla av mys och värme, därav kom vi fram till att Sashiko
fick bli ledande i konceptet med kollektionen. Jag tycker att det blev riktigt snyggt, säger Patricia Urquiola.
Bolon by Patricia Urquiola består av en design som finns i fyra färger; grå, beige med blå inslagsdetaljer, en dov puderrosa och
en lugn grön. Golven finns som rullvara, är tillverkad i Sverige, innehåller återvunnet material, är lätt att underhålla, har slitageklass
33 (offentlig miljö med hög trafik) och 15 års garanti. Som komplement till golvkollektionen erbjuds även fyra måttbeställda
mattor i varje design med var sitt unikt matchande kantband.
Kollektionen lanseras globalt den 7 september och är ett perfekt golv för kontor, hotell eller andra områden med plats för detaljer.
Det karakteristiska tredimensionella utseendet på Bolons golv ger en taktil känsla oavsett interiör och rum, med högsta tekniska
prestanda för varje kvadratmeter.
OM BOLON
Bolon är ett svenskt designföretag som tillverkar innovativa golvlösningar för offentliga miljöer. Företaget är ett tredje
generationens familjeföretag som drivs av Annica och Marie Eklund. Under deras ledning har Bolon förvandlats från
ett traditionellt väveri till ett internationellt designvarumärke med kunder som Armani, Google, Four Seasons Hotels,
Chanel, Adidas, Apple och Missoni Home. Med ett starkt engagemang för hållbarhet designar och producerar Bolon
samtliga produkter vid anläggningen i Ulricehamn. Bolon är känt världen över för sina väldesignade golv och samarbeten
med några av världens mest ansedda innovatörer och formgivare. bolon.com
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