DESIGNSAMENWERKING TUSSEN PATRICIA URQUIOLA EN BOLON
Eindelijk mogen we ons fantastische nieuws delen! Het Zweedse designbedrijf BOLON is een samenwerking aangegaan met de
gerenommeerde architect en ontwerper Patricia Urquiola. BOLON is al sinds lange tijd een bewonderaar van haar prachtige designs.
“Marie en ik dromen er echt al jaren van om met Patricia samen te werken, omdat haar esthetiek ons echt weet te raken. Dat
we de wereld nu kennis mogen laten maken met de BOLON by Patricia Urquiola collectie is een droom die uitkomt. Patricia’s
sublieme gevoel voor kleur zie je terug in de hele collectie: een prachtig nieuw palet waar we nog niet eerder mee hebben
gewerkt. Het is een geweldige aanvulling op ons bestaande assortiment en we zijn er dan ook trots op dat we Patricia kunnen
toevoegen aan ons portfolio van BOLON vrienden,” aldus Annica Eklund, Chief Creative Officer bij BOLON.
Tijdens het werken aan de collectie, kwam Patricia tot de ontdekking dat de weeftechniek van BOLON designvloeren en de
Japanse traditie van Sashiko steken bepaalde overeenkomsten vertonen. Door de combinatie van BOLON en Sashiko verder te
ontwikkelen en te experimenteren met dit samenspel kwamen de kleuren, patronen en ontwerpen eigenlijk als vanzelf naar boven.
BOLON by Patricia Urquiola is een high-end designcollectie met zachte kleuren, opvallende stikdetails en patchachtige patronen.
“Sashiko staat voor concreet vakmanschap. Toen we aan deze collectie begonnen, wilden we de vloerbedekking een meer
authentieke uitstraling geven. Na een eerste onderzoek – dat we voor alle textiel doen – besloten we uiteindelijk de Sashiko
aanpak toe te passen op de weeftechniek. Warmte en gezelligheid zijn voor mij het uitgangspunt van de collectie en Sashiko
sprong eruit als leidend concept voor de hele collectie. Ik ben heel tevreden met het resultaat!” aldus Patricia Urquiola.
BOLON by Patricia Urquiola bestaat uit één ontwerp dat in vier kleuren verkrijgbaar is: grijs, beige met blauwe details, roze klei
en rustgevend groen. De designvloerbedekking die in rollen verkrijgbaar is wordt geproduceerd in Zweden, bevat gerecycled
materiaal, is eenvoudig te onderhouden en beschikt bovendien over de high-performance classificatie 33 voor zwaar commercieel
gebruik en een garantie van 15 jaar.
De collectie is vanaf 7 september wereldwijd verkrijgbaar en is uitermate geschikt als vloerbedekking voor kantoren, hotels
en andere ruimtes waar aandacht is voor ambachtelijke details. De karakteristieke driedimensionale look van een BOLON
designvloer geeft elk interieur een tastbare uitstraling.
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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