
Bolia åbner ny butik i Aalborg
Den danske designvirksomhed Bolia har netop åbnet sin niende butik på dansk jord i 
historiske lokaler i Aalborg. I den nye butik byder Bolia indenfor i brandets velkendte 
skandinaviske designunivers i to smukke etager. Med butiksåbningen i Aalborg sikrer 
Bolia sig, at brandets verden af design er inden for rækkevidde i hele landet.

Fredag d. 9. april åbnede dørene til et lyst og luftigt Bolia-univers i Danmarksgade 27 B 
i Aalborg, en velkendt adresse i et område, som i forvejen er kendt for muligheden for 
at finde gode designmøbler. Den majestætiske bygning, som huser Bolias niende butik 
i Danmark, blev bygget som menighedshjem i 1800-tallet og bærer præg af mange his-
toriske referencer. Med Bolias overtagelse indtager brandets moderne, skandinaviske 
møbeldesign de historiske lokaler indrammet af rustikke vægge, originale detaljer i 
arkitekturen og med en flot repos som visuelt kendetegn. 

The Design Atelier 
Som en del af butikken vil kunderne 
kunne besøge Design Atelier, som 
er et rum designet til ro og drømme. 
Med materialeprøver, inspirerende 
moodboards og bøger om design og 
interiør, er der mulighed for at eksper-
imentere og f.eks. afprøve forskellige 
sammensætninger af Bolias velkendte 
modulsofaer. Design Atelier tilbyder 
sammen med restens af butikkens 
550 kvadratmeter et roligt rum for 
sanselig og visuel inspiration ledsag-
et af en kop friskbrygget kaffe fra La 
Cabra Coffee.  

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere 
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med ameri-
kanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består 
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian De-

sign og bæredygtige designs. 
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Sammen med åbningen af endnu en 
butik i København tidligere i år og et helt 
nyt hovedkontor i Aarhus vidner åbnin-
gen i Aalborg om en stærk ekspansion 
af Bolias design og koncept i hjemlan-
det. Udvidelsen fortsætter sideløbende i 
udlandet med nye butikker i Holland som 
det næste. Ligesom i alle andre nationale 
og internationale butikker byder Bolia i 
Aalborg kunderne indenfor til lyden af 
brandets eget soundscape og duften af 
egen spa-serie.

Kunderne vil også kunne opleve nyhederne fra Bolias 2021 forårs- og sommerkollektion. 
Kollektionen er inspireret af den skandinaviske naturs materialer, farver og årstider og 
inviterer med lyse og optimistiske farver, taktile overflader og bløde former til at sætte 
tempoet ned i beroligende og sanselige omgivelser. Blandt nyhederne er den rumme-
lige og bohemeinspirerede Aya-modulsofa, den elegante Reflection-lampe og en serie 
af urtepotter, Grove, som kan være med til at skabe et behageligt, grønt pusterum i boli-
gen. I kollektionen finder man også hele to nye skriveborde, som på en gang er elegante 
og funktionelle på hjemmekontoret. 


