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Fliserne i Bolon Studio™-konceptet er perfekte til at fremhæve
mindre eller separate gulvområder ved at give dem et særligt
iøjnefaldende udseende. Konceptet udtrykkes gennem forskellige
fliseformer, og i år præsenterer vi Link, som er en spændende ny
rombeformet flise.
Link-formen harmonerer smukt med den eksisterende sekskantede Hexagon. Ved at sætte de to fliseformer sammen
kan brugeren skabe visuelt fascinerende mønstre. Link kan også sagtens anvendes alene, hvilket gør den til et kærkomment supplement til den allerede alsidige serie af tæppefliser.
– Vi bliver meget stolte, når vi ser projekter med Bolon Studio™ rundt om i verden, fordi vi kan se, hvordan kreativiteten
har udfoldet sig med vores fliser. Bolon Studio™ handler om at udtrykke sin egen kreativitet, og ved at lancere Link
tilbyder vi endnu flere muligheder for at lege og skabe nye former og dimensioner med vores gulvbelægninger, siger
Marie Eklund, som er CEO for Bolon.
De andre fliseformer i Bolon Studio™-konceptet – Deco, Hexagon, Rectangle, Scale, Triangle, Wing og Wave – tilbyder
både stramme grafiske former og blødere, mere organiske former. Hvis man er lidt kreativ, kan man realisere stort set
alle idéer.
Bolon Studio™ Link fås i mønstrene Buzz og Bouquet fra dette års nye kollektion, Diversity, samt i kollektionerne Artisan,
BKB, Botanic, Create, Elements, Ethnic, Flow, Now og Silence.
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Bolon er en svensk designvirksomhed, der laver innovative gulvbelægningsløsninger til offentlige rum. Det er et
familieforetagende, der drives af søstrene Annica og Marie Eklund, som er tredje generation. Under deres ledelse
har Bolon forvandlet sig fra et traditionelt væveri til et internationalt designbrand med kunder som Armani, Google,
Four Seasons Hotels, Chanel, Adidas, Apple og Missoni. Bolon er meget engageret i bæredygtighed og designer
og producerer alle sine produkter på produktionsanlægget i Ulricehamn i Sverige. Virksomheden er verden over
anerkendt for sine prisvindende gulvbelægninger og sit samarbejde med nogle af verdens mest roste innovatorer
og kreative designere. bolon.com
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