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Bolon juhlii tänä vuonna 70-vuotiasta taivaltaan jo kolmannen sukupolven johdolla. Kansainvälisesti menestyneenä design yrityksenä
Bolonin on täytynyt vuosien ajan olla rohkea, joustava ja katsoa
pitkälle tulevaisuuteen.
Erilaisia lahjakkuuksia, teknologiaa ja näkökulmia hyödyntämällä Bolon on oppinut ymmärtämään monimuotoisuuden merkityksen. Vuoden 2019 mallistomme Diversity juhlistaa monipuolisuutta, läsnäoloa ja inspiraatiota
– rohkeutta olla erilainen, kuten se on itse yrityksenä ollut seitsemän vuosikymmenen ajan.
Mallistossa on kolme uutta lattiamallia: Bling, Buzz ja Bouquet, jotka ovat tarjolla 12:ssa eri värisävyssä. Vaikka
Diversity mallistojen jokainen malli on ilmeeltään erilainen, niiden soljuva ilme punoo ne yhteen. Tarkkaan
harkittujen värisävyjen ansiosta tuotteita on helppoa yhdistellä.
Diversity-mallisto on odotettu lisä Bolonin mallistoihin. Se tarjoaa tilaisuuden leikitellä kuvioilla ja rakentaa
hotelleihin ja toimistoihin persoonallisia lattiailmeitä, jotka eivät kuitenkaan riko kokonaisuutta, Bolonin
toimitusjohtaja Marie Eklund kertoo.
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Buzz ja Bouquet ovat saatavana Bolon StudioTM -laattoina, mikä ansioista on mahdollista suunnitella todella
persoonallisia kokonaisuuksia. Kokoelman viestinä on, ettei mikään ajatus ole mahdoton, ja että myös lattia voi
toimia näyttävänä instrumentaalisena ja arkkitehtuurisena elementtinä.
DIVERSITY-MALLISTO 2019
Kolme mallia, 12 värisävyä
Bling saatavilla rullina ja kolmessa värissä
Bouquet saatavana Bolon StudioTM -laattoina ja kahdessa värissä
Buzz saatavana rullana, 50x50 cm -laattoina, Bolon StudioTM -laatttoina sekä seitsemässä värissä
Tuotteet ovat valmistettu ja kierrätetty Ruotsissa
Luokitus 33 Heavy Commercial
15 vuoden takuu
33% materiaalista kierrätetään
Ei sisällä ftalaatteja
Erittäin helppopitoinen

BOLONISTA
Bolon on ruotsalainen muotoilutoimisto, joka tekee innovatiivisia lattiapäällysteratkaisuja julkisiin tiloihin. Kestävään
tuotantoon sitoutunut Bolon suunnittelee ja valmistaa kaikki tuotteensa Ruotsin Ulricehamnissa. Yhtiö on kerännyt
maailmanlaajuista tunnustusta palkituista lattiapäällysteistään sekä yhteistyöstään maailman tunnetuimpien
innovaattoreiden ja luovien tekijöiden kanssa. Yrityksen liikevaihto 320 miljoonaa SEK. Yritys työllistää 120 henkeä.
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Mallit ovat saatavana neljällä pohjavärillä; harmaana, beigenä, ruskeana ja mustana. Niihin on kudottu Bolonin
Jacquard-kudontakoneilla maanläheisiä sävyjä, kuten terrakottaa, akvamariinia ja männyn vihreää. Blingin kiedottu
ketjukuvio on rohkea ja näyttävä. Bouquetin kukkakuviot yhdistelevät kiiltäviä ja värillisiä lankoja akvarellimaalauksen innoittamana. Buzz taas on pehmeämpi ja vaatimattomampi. Tekstiilimäisen ulkonäkönsä ja kevyen
hohteensa ansiosta se toimii hyvin myös isommilla lattiapinnoilla.

