Bolon StudioTM Link; Diversity Spice, Bolon StudioTM Hexagon; Diversity Chestnut
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LÅNG VÄFT

KORT VÄFT

De prickade linjerna visar väftens riktning. Väften är den tunnare tråden som dras genom
varpen, den kraftigare tråden. Effekten varierar beroende på vilken riktning väften går i.
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Bolon Tiles är ett mångsidigt och modernt golvkoncept. Välj bland våra olika plattor och större delen av våra
kollektioner för att skapa ett eget, skräddarsytt golv.
Mönstret ser helt olika ut beroende på vilken färg och väftriktning du väljer och hur ljuset reflekteras.
Alla tillgängliga kollektioner och former hittar du på bolon.com.
MATERIAL:

Tillverkad av vävd vinyl med rullbacking för användning av permanentlim

BESTÄLLNING:

En låda innehåller 4,41 kvadratmeter golv

		Totalt 54 plattor: 27 plattor med lång väft och 27 plattor med kort väft
AREA:		

Kontakta Bolon eller din lokala återförsäljare för rådgivning vid ytor större än 100 kvadratmeter

PRIS:		

Vid förfrågan

INSTALLATION:
1. Se till att materialet har rumstemperatur före installation.
2. Se till att underlaget är jämnt före installation.
För bästa resultat rekommenderas ±2 mm/2 m och ±1,0 mm/0,25 m eller bättre.
3. Använd alltid permanentlim.
4. I lådan finns plattor med kort och lång väft. Sortera plattorna innan installationen påbörjas.
Designa ett eget golv med designverktyget för Bolon Tiles och hitta inspirationsbilder och specifika
installationsinstruktioner på bolon.com.

Kontakta info@bolon.com eller din lokala återförsäljare för prover. bolon.com
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Collection: Bolon StudioTM Link; Diversity Buzz

Collection: Bolon StudioTM Link; Diversity Buzz

Pebble, Straw, Chestnut, Bouquet Blush, Pure.

Spice, Bolon StudioTM Hexagon; Diversity Chestnut.

Väftens riktning

Kontakta info@bolon.com eller din lokala återförsäljare för prover. bolon.com
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