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Bolon Studio™-tegels zijn ideaal om kleinere of speciale vloeroppervlakken
te benadrukken door ze een onderscheidende, opvallende look te geven.
Het concept komt tot leven door verschillende soorten tegelvormen
en dit jaar presenteert Bolon een nieuwe interessante ruitvormige tegel,
Link.
De Link-vorm harmoniseert prachtig met de bestaande Hexagon, en door de twee tegels samen te gebruiken kan
de gebruiker visueel fascinerende patronen creëren. Link is daarnaast ook zelf meer dan capabel om vorm en
kleur te dragen en is daardoor een welkome aanvulling op een reeds veelzijdig assortiment tegels.
“We voelen ons erg trots wanneer we over de hele wereld projecten zien met Bolon Studio™, omdat je kunt zien
hoe creativiteit met onze tegels tot leven is gekomen. Bolon Studio™ gaat over het uiten van je eigen creativiteit,
en met de invoering van Link zien we meer mogelijkheden om speels te zijn en met onze vloeren nieuwe vormen
en afmetingen te creëren”, zegt Marie Eklund, CEO van Bolon.
De andere tegels van Bolon Studio™ – Deco, Hexagon, Rectangle, Scale, Triangle, Wing en Wave – bieden zowel
strikt grafische vormen als zachtere, meer organische vormen. In combinatie met innovatief gebruik kunnen
ideeën van bijna elk karakter gerealiseerd worden.
Bolon Studio™ Link is verkrijgbaar in onze designs Buzz en Bouquet uit de nieuwe collectie van dit jaar, Diversity,
alsmede in Artisan, BKB, Botanic, Create, Elements, Ethnic, Flow, Now en Silence.
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Bolon is een Zweeds design bedrijf dat innovatieve vloeroplossingen maakt voor de openbare ruimte. Het is een familiebedrijf dat wordt gerund door de zussen Annica en Marie Eklund, inmiddels de derde generatie. Onder hun leiding is
Bolon veranderd van een traditionele weeffabriek naar een internationaal designmerk met klanten als Armani, Google,
Four Seasons Hotels, Chanel, Adidas, Apple en Missoni. Bolon, dat zich krachtig inzet voor duurzaamheid, ontwerpt en
fabriceert al zijn producten in de 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.
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