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Bolon Studio™-fliser er det perfekte valget for å pynte opp mindre
eller separate gulvarealer for å gi dem et unikt utseende, slik at de
skiller seg ut. Konseptet uttrykkes ved hjelp av ulike flisformer, og i
år presenterer Bolon Link, en ny og interessant rombeformet flis.
Links form passer fint sammen med eksisterende Hexagon, og ved å bruke de to flisene sammen, kan brukeren
skape visuelt spennende mønstre. Link kan også fint bære form og farge på egen hånd, slik at modellen blir et
kjærkomment kompliment til en allerede allsidig flisserie.
– Vi blir svært stolte når vi ser prosjekter rundt om i verden som har valgt Bolon Studio™, fordi vi virkelig kan se
hvordan våre fliser lar kreativiteten blomstre. Bolon Studio™ handler om å uttrykke din egen kreativitet, og ved å
lansere Link, ser vi flere muligheter til å være leken og skape nye former og dimensjoner med gulvene våre, sier
Marie Eklund, administrerende direktør i Bolon.
De andre flisene i Bolon Studio™ – Deco, Hexagon, Rectangle, Scale, Triangle, Wing og Wave – har både strenge
grafiske former og mykere og mer organiske former. Kombinert med innovativ bruk kan man realisere nesten alle
ideer.
Bolon Studio™ Link er tilgjengelig i våre designer Buzz og Bouquet fra årets nye kolleksjon Diversity, samt i Artisan,
BKB, Botanic, Create, Elements, Ethnic, Flow, Now og Silence.
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OM BOLON
Bolon er et svensk designbyrå som skaper innovative gulvløsninger for offentlige rom. Det er tredje generasjons
familiedrift, og drives av søstrene Annica og Marie Eklund. Under deres ledelse har Bolon transformert seg fra
en tradisjonell vevstue til en internasjonal designmerkevare med kunder som Armani, Google, Four Seasons Hotels,
Chanel, Adidas, Apple og Missoni. Med sterkt engasjement for bærekraft, designer og produserer Bolon alle
produktene sine ved en fabrikk i Ulricehamn i Sverige. Selskapet er verdenskjent for sine prisvinnende gulvprodukter
og sitt samarbeid med noen av verdens mest anerkjente innovatører og kreative personer. bolon.com
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