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Bolon lanserar en ny golvkollektion designad av
arkitekten Jean Nouvel samt ny lekfull tiles-form
Det svenska designföretaget Bolons senaste samarbete – ett golvkoncept designat av den Pritzker Prize-belönade
franske arkitekten Jean Nouvel – lanserades i samband med hans retrospektiva utställning på Musée des Arts
Décoratifs i Paris.
Med sitt stilrena materialuttryck
och flexibla användningsområde är
kollektionen Bolon by Jean Nouvel
Design ett arkitektdrivet golvkoncept
bestående av sex olika signaturfärger.
Detta arkitektoniska koncept har skapats
med fokus på rumslighet och skiljer
sig från Bolons typiska designerdrivna
golv. Resultatet är ett golv av vävd vinyl,
vars struktur ger en handvävd effekt, i
kombinationer av svart, grått, rött och
blått.
– Golvet ger inredaren full frihet att leka

med färg och ljus, till exempel genom
att utnyttja rummets fönster, säger Jean
Nouvel.
Samarbetet med Jean Nouvel har
resulterat i Bolons första arkitektdrivna
golvkoncept någonsin. Tanken är att möta
de utmaningar som arkitekter ställs inför.
Färgade fält möjliggör fullständig kontroll
och flexibilitet när ett rum ska inredas.
Golvet förstärker rummets geometri, vilket
gör det möjligt att experimentera med
planlösningen och det naturliga flödet i
rummet.

Ny Bolon Studio-Tile: Wave
Bolon presenterar även en ny form/tile i
Bolon Studio-konceptet 2017. Wave har
inspirerats av den böljande formen på tak
plattor i terrakotta. Den grafiska profilen
och den organiska formen gör den till
en ”flytande”, mångsidig golvplatta som
kan kombineras i en mängd olika färger
och mönster för att skapa ett lekfullt och
samtidigt elegant uttryck.
Med sin innovativa form kan Wave läggas
i olika riktningar och upprepas efter halva
avståndet.
Bolon är ett svenskt designföretag som
drivs av systrarna Annica och Marie,
den tredje generationen Eklund som
äger och driver verksamheten. Under
deras ledning har Bolon förvandlats
från ett traditionellt väveri till ett
internationellt designmärke med fokus
på innovativa golvlösningar och kreativ
inredning. Bland Bolons kunder kan
nämnas Microsoft, Google, Mercedes,
Adidas, Reebok och Sheraton samt
ledande arkitekter och designers
som Jean Nouvel och Cappellini. All
designutveckling och tillverkning sker
i Ulricehamn. Bolon omsatte ca 300
miljoner kronor 2016, varav 95 procent
på export.
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