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BOLON LANSERAR ELEMENTS, EN
GOLVKOLLEKTION SOM TAR INSPIRATION
FRÅN NATUREN
Bolons nya golvkollektion Elements inspireras av naturens harmoni för
att skapa rum med ett lugn. Elements lågmälda och flexibla design
framkallar en känsla av välbefinnande och lägger en perfekt grund
för att forma en harmonisk helhet i rum med många olika komponenter.
NATURLIG ESTETIK
Elements kommer i tio olika utföranden som alla återspeglar naturens egen färgskala och struktur. De två varptrådarna for¬mar en grå och beige bas, inspirerad av de varma och dova toner och texturer som hittas i naturen.
Till dessa vävs väftfärger i nyanser som påminner om lin, ek, ask, kork, björk, marmor, valnöt, sten, ull och siden.
Kollektionen förmedlar en känsla av textilhantverk och vid beröring förs tankarna till linne.
“Med dess tydliga inspiration från naturen spelar Elements på både skandinaviska och östasiatiska designtraditioner,”
säger Marie Eklund, Bolons VD och fortsätter: “Kollektionen har en distinkt närvaro utan att ta över rummet.” Annica
Eklund, Bolons kreativa chef, tillägger: “På Bolon skapar vi utrymmen som representerar modern formgivning, men som
också ger en varm, välkomnande känsla. Det är just detta som Elements-kollektionen och Bolon verkligen handlar om:
känslorna som våra golv skapar och människorna som upplever dem.”

FÖRBÄTTRAD SLITSTYRKA OCH HÅLLBARHET
Elements är baserad på en ny typ av varp utvecklad av Bolons R&D team. Den nya profilerade tråden skapar en mjuk och
väl-komnande estetik, men erbjuder samtidigt ökad motståndskraft mot dagligt slitage. Därför klarar Elements av mycket
höga nivåer av användning, vanligt i större publika utrymmen. Kollektionens slitstyrka, samt att golvets baksida består av
upp till 33% återvunna material, bidrar till en miljömässigt mer hållbar produkt.
”Elements lugna och naturinspirerade estetik gör att kollektionen med fördel kan användas över stora ytor för att skapa en
känsla av harmoni och sammanhållning i alla slags rum,” säger Petra Lundblad från Bolons designteam. “Elements förser
människor med en miljö att trivas och växa i.”
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ELEMENTS-INSTALLATION DESIGNAD AV NERI&HU
Inför lanseringen har Bolon gett den framgångsrika Shanghai-baserade designstudion Neri&Hu uppdraget att tolka
Elements. Installationen förmedlar kollektionens moderna, naturinspirerade estetik, samt de skandinaviska och
östasiatiska designtraditioner som Elements är baserad på. Neri&Hus tillvägagångssätt kompletterar Bolons egen
designfilosofi och installationen kommer att presenteras i februari 2018 på Stockholm Furniture and Light Fair samt
i april på Salone del Mobile i Milano.
“En enorm mängd passion är invävd i alla Bolons golv, där varje tråd är noga utvald,” säger Neri&Hu om samarbetet.
“Det har varit ett inspirerande samarbete som vi förhoppningsvis kommer fortsätta att med i framtida projekt.”
Elements kommer att lanseras under Stockholm Furniture and Light Fair i februari 2018. Alla tio utföranden kommer
att finnas i rullar och i 50 x 50 cm plattor, med akustisk undersida som alternativ. Elements kommer också att vara
inkluderat i Bolon StudioTM.

OM BOLON
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, Volvo Cars, Adidas, Skype, Missoni och Rezidor Hotel
Group. Med ett starkt engagemang för hållbarhet designar och producerar Bolon samtliga produkter vid anläggningen i Ulricehamn.
Idag är Bolon känt världen över för sina prisbelönta golv och samarbeten med några av världens mest ansedda innovatörer och
form¬givare. Omsättning 2017: 320 miljoner kronor. Antal anställda: 120. bolon.com
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