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Bolons nya planks ger golvet nya uttryck och välkommen till
Bolon Lab Store - en unik mötesplats i hjärtat av Stockholm!
Ulricehamnsbaserade designföretaget Bolon har utökat sin kollektion av populära planks och de nästan
obegränsade möjligheterna att skapa spännande inredning blir ännu större.
Plank är en tolkning av det klassiska
parkettgolvet och låter dig kombinera
olika
kollektioner,
färger
och
strukturer för att skapa en interiör
med ett enastående individuellt
uttryck. Tidlösheten och de praktiska
egenskaperna ger arkitekter, designer
och golvläggare nästan obegränsade
möjligheter att skapa spännande
inredningar för bland annat kontor,
hotell och butiker.

Kollektionerna från Silence, Graphic
och Artisan som nu har integrerats i
planks-sortimentet är noga utvalda
för utöka möjligheterna att skräddarsy
golvlösningar för slutkund.
Bolon Lab Store
Den 8 juni öppnade Bolon Lab Store
- en del av Bolons värld. Genom
nyfikenhet och kreativitet har en
mötesplats skapats där tanke, material

och innovation naturligt vävs samman
med det personliga mötet. I Bolon Lab
Store uppmanas alla som passerar in
genom dörrarna att uppleva och ta
del av koncept, kollektioner samt att
inspireras av budskap och design.
Allt i en miljö där visioner för framtida
projekt kan ta form. Allt i hjärtat av
Stockholm. Birger Jarlsgatan 32A.

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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