
Brickorna är uppskattade 
gåvor till kunder, anställda 
och leverantörer. Vi trycker 
brickorna i olika format och 
storlekar med hantverksmässig 
omsorg. För att passa just ditt 
företag eller verksamhet har 
vi även flygfoton från andra 
platser att välja mellan än de 
som visas här. Välkommen att 
kontakta oss på BoloForm!
Du väljer, vi skräddarsyr.

VÄLJ brickor MED unika fLygfoton

Flygfotografen lars Bygdemark har under trettio år 
skildrat Sveriges mångskiftande landskapsformer 
genom sina grafiskt och poetiskt intressanta foton. 
Han utsågs 2004 av Naturvårdsverket till ”Årets 
naturfotograf” och har medverkat i utställningar 
och flygfotoböcker. mest känd är hans bok 
Sverige från ovan (Sweden From Above).

rapsfält i Skåne

måkläppen i Falsterbo Citadellet i landskrona

Plöjd åker i Sörmland

Grantoppar i Gästrikland Umelagun i Umeå

rörsjöstaden i malmö

Havsis i 
Bottenviken 

Småländska 
höglandet

Fruset vatten 
i Gävlebukten

Flygfotograf lars Bygdemark har under trettio år skildrat 
Sveriges mångskiftande landskapsformer genom sina 
grafiskt och poetiskt intressanta foton. Han utsågs 2004 
av Naturvårdsverket till ”Årets naturfotograf” och har 
medverkat i utställningar och böcker. mest känd är han 
för boken Sverige från ovan (Sweden From Above).

På BoloForm formger vi
brickor med bilder ur en exklusiv 
kollektion, Sweden From Above. 
motiven är unika flygfoton över 
Sveriges vackra land tagna 
av fotograf lars Bygdemark.
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boLoforMs handtryckta brickor finns i olika 
format och storlekar. Priserna varierar beroende på form, 
storlek och kvantitet .         

Exempel på storlekar            
rektangulära  27 x 20 cm  
rektangulära  43 x 33 cm 
runda brickor  38 cm     
 
       
i vårt sortiment ingår även skärbrädor och glasunderlägg. 
Våra produkter är svensktillverkade av FSC märkt björkfaner
och tål maskindisk.
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Boloform HB

kontakt: lotte karlefors 

info@boloform.se 

mobil +46 (0) 72 381 08 90

Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg

www.boloform.se möckeln i Småland


