
Et udvalg af outdoor-designs fra Bolia
Dette forår fuldendes Bolias kollektion af udendørsmøbler og tilbehør af loungesto-
len Slings sofistikerede silhuet sammen med puffen Calm. Kollektionen blev lanceret i 
2020, og de to nyheder står ved siden af Orlando Outdoor-sofaen, som nu også fås i 
beige, Conwy-tæppet og Highlands Planters-blomsterkrukkerne. Alt sammen designet 
til at skabe et afslappende udendørsrum til solrige dage.

Sling Loungestol
Sling loungestolens minimalistiske 
touch understreges af kvalitetshånd-
værk, der udspiller sig omkring 
bæredygtige komponenter. Sling 
skiller sig ud med sin sofistikerede, 
elegante og moderne silhuet, hvor 
præcision og blødhed mødes vi-
suelt i form af rørenes lige linjer, der 
afsluttes i en bue, hvor bunden bliver 
til ben. Stabil og enkel, med puder, 
der bygger bro mellem komfort og 
æstetik.

Conwy Tæppe
Conwy-udendørstæppet 
er ideelt til at fuldende 
udendørsrummet. Hånd-
lavet af 90% jute og 10% 
uld repræsenterer tæp-
pet et rustikt og naturligt 
nordisk udtryk, mens de 
to materialer, som det er 
lavet af, skaber en uven-
tet kontrast. Conwy fås 
i flere farver og størrels-
er, så det kan tilpasses 
behov og karakteristika 
ved det pågældende 
udendørsrum og tilføje 
et varmt og komfortabelt 
præg under en sofa eller 
et sofabord.

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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Orlando Outdoor Modulsofa
Modulsofaen Orlando er oprindeligt designet til indendørsbrug og derefter lanceret i 
2020 i en udendørsversion, som er ideel, når du skal nyde sammenkomster eller en 
fredelig stund med den største komfort. Designerne Karl Rüdiger og Tonny Glismand 
havde som ambition at designe en stor sofa ud fra et varieret udvalg af moduler såvel 
som et meget lille opholdsområde med kun et eller to moduler. En aluminiumsramme, 
Pantera-skum og Leaf-stoffet udgør denne serie designet til udendørs brug. Tidligere 
fandtes sofaen i en lys og en mørk grå farve, men nu fås den også i en blød beige farve.

Calm Puf
Calm er en serie af puffer med hur-
tigtørrende polstring. Deres beroli-
gende og spændende udtryk skaber 
et afslappende fristed udendørs, som 
kan blive oplyst af Donut-lampens 
glød. Lampens udtryksfulde design 
er kombineret med brugervenlighed: 
den kan nemlig tændes og sluk-
kes med en enkel berøring og kan 
lyse i op til 24 timer. Bolias Classic 
udendørspuder, der fås i forskellige 
størrelser og farver, giver det sidste 
touch af komfort til terrassen eller 
haven takket være deres polstring af 
polyesterfibre, som er behandlet med 
silikone for at modvirke, at materialet 
absorberer vand og fugt.

Et ekstra strejf af natur giver terrassen eller uderummet en stemning af fred og ro. Bo-
lia foreslår at byde planter og blomster velkommen i blomsterkrukkerne Highlands, der 
ligesom Donut lampen og Classic puderne blev lanceret i 2020 og inspireret af arkitek-
toniske linjer. Deres udtryksfulde, rå look vil give en lækker kontrast til planternes blød-
hed og organiske format. Uanset om krukkerne placers sammen eller adskilles, kan de 
bruges som rumdelere eller til at forme en skov af planter, der vil indhylle uderummet i 
en atmosfære af ro. Highlands blomsterkrukkerne er naturligvis godkendt til udendørs-
brug, men gør sig lige så smukke og anvendelige indendørs.


