
 

Spotlight på Bolias belysningsnyheder
Ifølge Bolia er godt design ikke kun et spørgsmål om, hvad vi ser, men også hvad vi 
føler. Bolias AW21-kollektion er direkte inspireret af naturen, som den fremstår i over-
gangen mellem varm sommer og kold vinter; blød og drømmende. Lampeserierne 
Aluna og Campa inkarnerer netop dette med deres beroligende karakter. 

Bolias AW21-kollektion er inspireret af den skandinaviske natur, dens skiftende årstider 
og dens rolige, jordnære farver. Hvert rum, hvad end det er stuen, soveværelset, entréen 
eller sågar det professionelle rum, er designet i en rolig og luksuriøs atmosfære. I den 
nye kollektion indgår lampeserierne Campa og Aluna, som integreres i hverdagens rum 
på en naturlig måde.

Aluna Serien 
Aluna lampen er en bordlampe, 
designet af Quaglio Simonelli. 
Lampen er forførende i sit subtile 
samspil af linjer, asymmetri og bal-
ance og lampeskærmen er bevidst 
placeret, så den næsten ser ud til 
at svæve. Det vipbare design giver 
endnu mere funktionalitet til dette 
design. Aluna lampen er både 
diskret og usædvanlig, og fås i tre 
forskellige ståloptioner: messing-
belagt, creme pulverlakeret eller 
sort pulverlakeret.

Campa Serien 
Campa lamperne, som er designet af Spant Studio, har en karakteristisk form, der går 
igen i alle modellerne; fra bordlampen og gulvlampen til pendlen. Bag dem ligger en in-
tention om at skabe et elegant design med få detaljer. Lampeskærmens opalglas giver 
lyset et blødt skær. Lyskilden er derfor aldrig for skarp og reflekteres blødt både nedad, 
opad og ud igennem opalglasset. 

Campa lamperne kan tilpasses ethvert interiør: soklen kan fås messingbelagt til dem, 
der ønsker et gyldent look eller i sort pulverlakeret stål til dem, der går efter et mere 
sobert og diskret udtryk. Lampeskærmen er cremehvid med lige riller, der kører elegant 
ned over lampeskærmens runde silhuet. På bord- og gulvlampen kan lampeskærmen 
vippes, hvilket gør, at lyset spredes i den ønskede retning. Pendlen fås i to forskellige 
størrelser: 27 eller 35 cm i diameter.

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 72 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Luxembourg og Frankrig samt webshops i yderligere 30 lande i 
Europa. Derudover samarbejder Bolia med over 600 forhandlere i mere end 50 lande verden over.

Bolias designkollektiv inkluderer flere end 40 internationale designere, der alle deler en passion for 
bæredygtige løsninger og New Scandinavian Design. I tæt samarbejde skabes to kollektioner årligt, der 

altid tager afsæt i den foranderlige skandinaviske natur og hvor ethvert design skræddersys specifikt 
til kundens behov og ønsker.

I overensstemmelse med Bolias brandunivers og i respekt for det skandinaviske design 
er Campa og Aluna raffinerede, elegante og ikke højtråbende. De inviterer sig selv ind 
i ethvert hjem og giver energi til det rum, de er placeret i. Uanset hvilken man vælger, 
oplyser de hver især et rum med deres funktion og unikke design. 
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