
 

Friedman Reolsystem: Autentisk formsprog i 
naturlige materialer
Designeren Adam Friedman tager design, håndværk og funktionalitet til nye højder 
med reolsystemet, der bærer hans navn. Resolsystemt i massiv eg er let at samle, mod-
ulært, holdbart og æstetisk vellykket.

Friedman er en intuitiv, modulær opbevaringsløsning, der tilpasser sig brugernes forskel-
lige behov. Det er velegnet til alle typer interiør takket være dets enkle og tidløse look 
samt enkle funktionalitet.

Friedman er lavet af massivt 
FSC®-certificeret egetræ (FSC® 
C165134), et naturligt og holdbart
materiale, der giver reolen en mini-
malistisk, men samtidig varm karak-
ter. Reolen vil sætte et moderne 
præg på ethvert rum og skabe en 
indbydende ramme omkring planter, 
bøger, dekorative genstande, vaser 
og pladespillere. For med sine hylder 
af forskellige dybder, kan desig-
net tilpasses et hav af anvendelser. 
Strukturens lethed gør reolen til et 
diskret, men kraftfuldt element i stu-
en, soveværelset, på hjemmekontoret 
eller i ethvert professionelt rum.

Designet af Adam Friedman
Adam Friedman er en amerikansk designer, der sætter ud efter at designe objekter, der 
kan tilpasse sig brugernes og hjemmets foranderlige behov. ”Når jeg designer et objekt, 
spørger jeg mig selv om dets æstetiske sprog. Jeg spørger mig selv, om mit design kun 
taler for sig selv, eller om det også lytter til brugeren. Når du lever med et objekt, frem-
kalder det en følelse i dig, hvad enten det er eksplicit eller ubevidst. Dette er en daglig 
interaktion, og den har en stor betydning ”, forklarer han.

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. 

Contact

PR & Communication

PR@bolia.com


