
Bolia åbner ny butik i København  

Den danske designvirksomhed Bolia åbner butik nummer 66 i starten af marts - denne 
gang i brandets egen baghave, København. Butikken markerer den 8. butiksåbning i 
Danmark, og bliver ikke den eneste nye butik eller udvidelse i år: samme måned slår 
den første butik i Aalborg dørene op.  

Grønne områder, fantastiske restauranter og luksuriøse lokale butikker sætter scenen på 
smukke Østerbro, som byder på en verden af design i rolige og inspirerende omgivelser. 
Den nye Østerbro-butik vil have til huse på Trianglen, Østerbrogade 78, og her vil den 
genskabe kreativiteten og ånden i den unikke og centrale placering. Bygningen i sig selv 
emmer af historie med sin ikoniske facade og det velkendte ur på spidsen af taget. 

Den nye butik på 400 m2 smelter 
perfekt sammen med de historiske 
omgivelser, komplimenterer og raf-
finerer dem og vil udfolde sig over 
to etager struktureret omkring 
brandets Design Atelier-koncept: 
et kreativt rum med moodboards 
og visuel inspiration fra den skan-
dinaviske natur og årstider, farve-, 
mønster- og materialeprøver. 

I løbet af marts åbner Bolia også en ny butik i Aalborg. Samtidig præsenterer brandet 
også et splinternyt og udvidet hovedkvarter i Aarhus, som vil være et smukt vindue 
ind til brandets visioner for både bolig- og kontraktmarkederne. Med loungeområder, 
grønne oaser, flydende arbejdsstationer, multifunktionelle rum og en ”home away from 
home”-følelse, vil det nye hovedkvarter afspejle, hvad partnere og kunder kan forvente, 
når de træder ind i Bolias verden – noget helt anderledes og ekstraordinært.

Udover det nye hovedkvarter vil den nye butik i Aalborg sikre, at Bolias skandinaviske 
design næsten vil være lige rundt om ethvert hjørne i Danmark. I næsten syv år har virk-
somheden ikke udvidet i hjemlandet, og de to nye butikker og et splinternyt hovedkon-
tor er stærke indikatorer for, at brandets koncept, design og idéer rammer tæt på den 
danske base såvel som i udlandet, hvor virksomheden fortsætter med at ekspandere 
med nye butikker i Holland som næste udvidelse. 

Hvad enten det er i Dan-
mark, Norge, Tyskland 
eller Holland, inviterer 
Bolia kunder og desig-
nentusiaster fra hele 
verden til at træde inden-
for og tage en slentretur 
imellem nye designs med 
en kop friskbrygget kaffe 
i hånden til beatet af Bo-
lias eksklusive sound.  

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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