
Bolias SS21-kollektion
Velkommen til et roligt tilflugtssted 
Nye perspektiver og nye begyndelser. Bolias 2021 forårskollektion byder et nyt opti-
mistisk og lyst univers velkommen. Naturen er omdrejningspunktet, den største kilde 
til inspiration og det sted, hvorfra de nye designs udspringer – skabt til at frembringe 
et univers af ro, der på én gang er smukt, unikt og indbydende.

Den skandinaviske natur er den vigtigste inspirationskilde for Bolia-brandet, og den nye 
SS21-kollektion inviterer derfor alle til at sætte farten ned ved hjælp af rolige, sanselige 
stemninger som modpol til hverdagens travlhed. I den nye kollektion udforsker Bolia det 
taktile og fremhæver beroligende, bløde former, og organiske silhuetter og naturlige, 
ærlige materialer tilfører universet en fornemmelse af nærhed og velvære.

Ud fra en overbevisning om, at taktile overflader stimulerer sanserne, og at materialer 
definerer oplevelsen af et rum, fokuserer Bolia med den nye kollektion på naturens ma-
terialer, overflader, farver og årstider. 12 nye møbler, 11 nye accessories, nyfortolkninger 
af eksisterende designs. Her er et udvalg af nyhederne fra Bolias SS21-kollektion.

Reflection-lamperne designet af Asger Risborg Jacobsen fremhæver de to komponen-
ter: lyskilden og lampeskærmen, som reflekterer lyset. Denne form giver rum for et fint 
spil mellem disse to elementer i et tidløst og livligt design, der kan bruges, når du skal 
arbejde derhjemme, dykke ned i en bog eller oplyse en stue efter mørkets frembrud. 

Aya Modulsofa
Aya er en serie af mod-
ulsofaer og puffer, der er 
bundet sammen af et raf-
fineret og bohemepræget 
udtryk. Designernes 
primære hensigt var at få 
et luksuriøst designsprog 
til at eksistere parallelt 
med en vis kunstnerisk 
frihed og med bæredy-
gtigt håndværk. Det har 
blandt andet resulteret i, 
at Aya fås med aftageligt 
betræk, og at puderne er 
bløde oaser af komfort, 
med omhyggelig kvalitet 
i håndværket.

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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Link Bord
Link-bordene afspejler 
skandinavisk designs 
sans for enkelhed. Bord-
pladen, lavet af FSC®-cer-
tificeret træ, bliver holdt 
oppe af fire metalben, 
der er integreret i bord-
pladens hjørner. Link kan 
bruges enkeltstående fx 
på hjemmekontoret, eller 
flere borde kan kombi-
neres i større rum.

Til Stay-serien var Andreas Lund inspireret af 
træbearbejdning og af danske designtradi-
tioner, samtidig med at han ville inkorporere 
en stærk, bæredygtig profil. Stolen er lavet af 
FSC®-certificeret træ, den bliver pakket fladt 
under transport, samles med kun fire skruer, 
og brugte dele kan over tid udskiftes med 
nye. Stay rummer dermed bæredygtighed og 
lang levetid i ét betagende design.

Grove Serien
Naturen spiller en vigtig 
rolle i indretningen af 
fredfyldte rum. Grove-se-
rien af blomsterpotter 
er designet til at udgøre 
små, grønne områder i 
boligen. Formen er de-
signet til at give planter 
gode levevilkår, samti-
dig med at den tilfører 
en æstetisk appel, alt 
sammen i holdbare og 
naturlige materialer.

Story Side- og 
Sofaborde
Endelig er Story en elegant serie af 
håndlavede sideborde og sofaborde. 
Under bordenes aftagelige bordplade 
kan du opbevare udvalgte genstande, 
som kan anes igennem stavene på 
siderne. Anna Karnov & Clara Mahler 
ønskede at skabe et kvalitetsdesign, 
der ældes yndefuldt og befinder sig i 
krydset mellem behov og ønsker. Sto-
ry-bordene og det egetræ, som de er 
lavet af, fortæller deres historie dag 
efter dag i en stue, på et kontor eller i 
et mødelokale.

SS21-kollektionen fra Bolia inkluderer også to skriveborde, Acentric og Graceful, der 
fungerer som et blankt lærred designet til at give rum for både kreativitet og koncentra-
tion. Mange udendørsprodukter giver dig mulighed for at udvide din dagligstue, imens 
du samtidig inviterer naturen med indenfor. Uderummet er ideelt til at byde foråret vel-
kommen i harmoni med SS21-nyhederne, der ikke har andet formål end at skabe oaser, 
fristeder for ro, lys og positivitet. Alt dette i form af fredfyldt og beroligende inspiration, 
der endelig kommer til udtryk, når du tager dig tid til at sænke tempoet.


