
 

Dansk designkæde skruer op for ekspansionen
Designkæden Bolia åbner sin største butik nogensinde i hjertet af Luxembourg og 
øger ekspansionstakten det kommende år.

Den første Bolia butik i Luxembourg og den største i verden. På fredag, den 29. okto-
ber, slår Bolia dørene op for brandets hidtil største designbutik på mere end 1300 m2, 
der åbner midt i byens hjerte i Luxembourg. Fordelt over tre etager på Grand-Rue i den 
mest eksklusive del af byen, vil Bolia kunne præsentere både hele deres designkollek-
tion, samt inspirerende løsninger til det professionelle marked, som et helt nyt koncept. 
Butikken vil blive officielt indviet af Luxembourgs borgmester, Lydie Polfer. 

”Vi er taknemmelige over, at vores 
kunder verden over har taget 
så godt imod vores kollektioner 
og glæder os derfor meget til at 
åbne vores første butik i Luxem-
bourg samt introducere vores nye 
butikskoncept på dette spæn-
dende og eksklusive marked,” 
fortæller Lars Lyse Hansen, CEO 
hos Bolia.

Skruer op for den internationale ekspansion
Siden 2000 er designbrandet vokset i hurtigt tempo. I mere end 20 år har Bolia konstant
åbnet butikker og ekspanderet i nye lande. Åbningen af 50 nye butikker inden for de 
næste tre år gør ligeledes ekspansion til overskriften for brandets fremtid. Foruden Lux-
embourg åbnes der nye butikker i det kommende år i større byer i Tyskland, Holland, 
Danmark og Frankrig, hvorefter turen går til Spanien og Italien.

Dermed byder Bolia designpassionerede velkommen overalt i Europa, og inviterer dem
indenfor i unikke rum, hvor interiør får en helt ny drejning. Bolia tilbyder rolige fristeder,
hvor traditionelle butikskoncepter er udskiftet med personlig trivsel, kreativ udfoldelse 
og skandinavisk atmosfære, der alt sammen hersker i harmoni med de værdier, som 
Bolia står for.

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 70 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Frankrig og Luxembourg og webshops i 32 lande. Bolia samarbejder 

også med mere end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk sa-
marbejde med amerikanske 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 Design og bæredygtige kreationer. 
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”I det kommende år er vores plan at øge den internationale ekspansion af egne nye
butikker og nye eksklusive forhandlere, samt udvide vores globale samarbejde med det
amerikansk baserede Steelcase igennem vores nye kollektion, som er designet til det
professionelle marked.

Vi har netop åbnet nye Bolia designbutikker i Eindhoven, Rotterdam, Alkmaar og Breda
og i de kommende måneder følger flere nye butikker, blandt andet i Paris, Lyon, Lille og
Marseille. Samlet set er vores mål at åbne 1-2 nye butikker hver eneste måned
fremover” afslutter Lars Lyse Hansen.


