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Et af resultaterne fra Bolons 
samarbejde med Missoni.

Sportsgulvet i The Regal i Brixton er af sortolieret bøg.

Interstudio er en dansk virksomhed, 
der er bedst kendt for sit store pro-
gram af ikoniske designermøbler fra 
hele verden.

- Men at have tekstile gulvbelægnin-
ger med i kollektionen er en fremragen-
de idé. Enten skal kunden have møbler 
til sine nye tæpper, eller han skal have 
en tekstilbelægning ind i sit nye interiør, 
konstaterer Inter studio A/S. 

Efter den opskrift har mange kun-
der herhjemme nu stiftet bekendt-
skab med svenske Bolon, der frem-

stiller tekstile belægninger af vævede 
vinylfibre. En Bolon-belægning yder 
en eftertragtet akustisk dæmpning 
på 11-18 dB til storrumskontoret, og 
samtidig ydes der en garanti på den 
ekstremt robuste belægning på op til 
14 år.

- Vi kan konstatere, at danske arkitek-
ter ytrer stor interesse for det svenske 
vinylprodukt, siger Interstudio.

Producenten har senest gjort sig 
bemærket gennem sit samarbejde 
med internationale designere som 
Jean Nouvel og nu også Ottavio og 
Rosita Missoni.

Bolons direktørsøstre Annica & 
Marie Eklund udvælger sammen med 
Missonis familieledelse de mønstre 
og strukturer, der egner sig specielt til 
vævning som tæpper.

- Vi er meget imponerede af resul-
taterne, siger Rosita Missoni, leder af 
den hæderkronede designvirksomhed 
i Milano.

Vinyle tæpper vel 
modtaget
Mens Bolon annoncerer nyt samarbejde med det 
internationale designbrand Missoni, lægger stadigt flere 
herhjemme mærke til de svenske vinyltæpper

Sportsgulv som aldrig før
Junckers står bag en løsning i sortolieret bøg, udviklet specielt til OL i London

Et sportsgulv i bøgeparket kender 
alle. Men ønsket om individuelle løs-
ninger med en underskrift kan også 
realiseres indenfor idrættens verden. 
Det har en international basketball-
festival i London netop bevist.

En sportsbegivenhed af globale 
dimensioner betyder også ny arkitek-
tur og inspiration til design, idéer, der 
efterfølgende kan anvendes og gen-
bruges i andre sammenhænge. Det 
er en løsning til den nyrenoverede 
basketball-arena, The Regal, et godt 
eksempel på. Arenaen ligger i Brixton 
ved London og blev indviet i forbin-
delse med World Basketball Festival. 
Sponsoren Nike ønskede at efterlade 
sig et varigt minde og fingeraftryk i 
Brixton til inspiration for kommende 
generationer af unge med lyst til at 
dyrke basketball.

Derfor indrettede producenten af 
sportsudstyr, hvad man selv kalder ‘ver-
dens måske mest cool basketballbane’ 
– komplet med street-art, guldrande-
de kurve og elektroniske tavler. Samt 
ikke mindst et sportsgulv i sortolieret 
bøg fra Junckers.

- I princippet kan et sportsgulv 
udføres af supplerende træsorter – 
med visse begrænsninger, lyder det 
fra Junckers. Den klassiske bøgeparket 
kan samtidig overfladebehandles efter 

det helt personlige valg. Det ser man 
i The Regal.

Basketball-banen blev åbnet med 
stil af Chicago Bulls’ NBA-stjerne Luol 
Deng.

For den danske trægulvsproducent 
betyder ordren, at Storbritannien er 
et voksende marked med et lovende 
potentiale, lyder det fra Junckers.
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