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NYA KOMBINATIONSMÖJLIGHETER
– MED BOLON STUDIO™ LINK
Bolon Studio™ är perfekta för att framhäva mindre eller separata
golvytor genom att ge dem ett unikt utseende. Konceptet består av
olika grafiska golvplattor och i år lanserar Bolon, Link, en ny rombform.
Link passar utmärkt med den redan befintliga hexagonen. Genom att använda de två formerna tillsammans kan
användaren skapa visuellt intressanta mönster. Link är också kapabel att bära färg och form på egen hand, vilket
gör formen till ett välkommet tillägg till ett redan mångsidigt koncept av grafiska golvplattor.
- Vi blir väldigt stolta när vi ser projekt runt om i världen med Bolon Studio™ eftersom man så tydligt ser hur våra
former varit en del av en innovativ skaparprocess. Bolon Studio™ handlar om att uttrycka sin egen kreativitet.
Genom att lansera Link, ser vi fler möjligheter att vara lekfulla och skapa nya former och dimensioner med våra
golv, säger Marie Eklund, Bolons VD.
Det övriga Bolon Studio™ sortimentet som består av Deco, Hexagon, Rectangle, Scale, Triangle, Wing och Wave
ger både strikta grafiska uttryck och mjukare mer organiska former. Vid användning kan idéer av nästan vilken
karaktär som helst uppnås.
Bolon Studio™ Link finns i Buzz och Bouquet från årets nya golvkollektion Diversity, men även i Artisan, BKB,
Botanic, Create, Elements, Ethnic, Flow, Now och Silence.
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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 Annica och Maries 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. Med ett starkt engagemang för hållbarhet designar
och producerar Bolon samtliga produkter vid anläggningen i Ulricehamn. Bolon är känt världen över för sina designade
golv och samarbeten med några av världens mest ansedda innovatörer och formgivare. bolon.com
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