
 

Bolia præsenterer efterårsnyheder til stuen 
Bolia har altid fokuseret på kvaliteten af deres designs. I samarbejde med designere 
fra hele verden er brandets AW21-kollektion udviklet omkring værdierne naturlighed, 
etik og håndværk. Resultatet er luksuriøse og unikke produkter af høj kvalitet, hånd-
lavet af europæiske producenter. 

Ånden i den skandinaviske natur finder vej ind i vores stuer takket være Bolias 
AW21-kollektion. Kollektionen byder på en blød og varm atmosfære med sit drømmeag-
tige og rolige udtryk og en palet af brændte farver og afdæmpede nuancer. De naturlige 
toner er dominerende i interiøret og skaber en smuk og enkel kulisse, som den enkeltes 
frihed og kreativitet kan udfolde sig i. Dermed inviteres hver enkelt til at skabe sit eget 
unikke interiør, for som Bolia siger: “No One Lives Like You”.

Skandinavisk design
Det samme gælder en af kollek-
tionens centrale nyheder: Elton 
sofaen. Sofaens minimalistiske sil-
huet er omgivet af en træstruktur, 
der hæver sig over sofabenene og 
nærmest får sofaen til at svæve 
over gulvet. Sofaens tidløse lin-
je inkarnerer Bolias skandinaviske 
designarv, men også det omhyg-
gelige håndværk, der har bragt 
designet til live - ligesom de andre 
designs i denne nye kollektion.

Tuk Sofabord 
De store Tuk og Graceful sofaborde finder nemt deres plads i en stue. Det store Tuk 
sofabord, karakteriseret ved sine behagelige runde former, bringer blødhed til stuen og 
beriger rummet med sit luksuriøse design tegnet af Büro Famos. Bordpladen fås i sort, 
brun og grå/hvid marmor eller i sandfarvet travertin. Bordbenene er lavet af naturlig 
olieret eg, bejdset eller hvidpigmenteret. Uendeligt mange kombinationer, der uden 
problemer vil passe ind i hjemmet.

Graceful Sofabord
Graceful sofabordet er skabt af designeren Michael H. Nielsen og indskriver sig i en 
større kollektionen af samme navn, der også består af spiseborde og skriveborde. So-
fabordet er lavet i olieret eg, som fås i sort, naturfarvet eller hvidpigmenteret. Sofabor-
dets firkantede form kan let kombineres med en modulsofa som Cosy, designet af Glis-
mand & Rüdiger. Sofaen findes i et valg af forskellige stoffer, lædertyper og velour. 
Farvepaletten er ligeledes bred og gør det muligt at tilpasse sofaen til enhver smag og
stil.

Og hvad ville en stue være uden et tæppe? De nye tæppeserier Zen, Braid, Alve, Funo, 
Dalvik, Brida og Scandinavia inviterer sig selv ind i hjemmet og bringer deres bløde for-
mer og tekstur med sig. Rundt, flettet, uldent, rustikt eller vævet efter bestemte teknik-
ker. Hvert tæppe er unikt, for med undtagelse af Zen og Funo kollektionerne er de alle 
håndvævede med kvalitetsmaterialer som uld eller økologisk bomuld. Netop Zen tæp-
pet, skabt af designeren Emily Broom, vandt Bolia Design Awards i 2020, og tæppet, 
som er inspireret af den unge designers søgen efter en fredelig hverdag, byder på ber-
oligende referencer til den traditionelle japanske Zen-have.

Fuuga Lænestol med afskærmning
Endnu en nyhed i AW21 kollektionen er den højryggede Fuuga lænestol. Designet, der er 
skabt af Busetti Garuti Redaelli, er innovativt og funktionelt. Lænestolens overdimensio-
nerede rygstruktur giver den en umiskendelig stil og klasse, som vil sætte et unikt præg 
på ethvert rum. Rygstrukturen har støjreducerende egenskaber, hvilket sikrer ro og kon-
centration. Endnu engang kan designet tilpasses den enkeltes stil, da valgmulighederne 
indenfor betræk og farver er mange. Stolebenene er diskrete og lavet af olieret eg, som 
fås både i sort, naturlig og hvidpigmenteret.

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.
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