
 

Spejlet er et andet væsentligt element i entréen, da det ikke blot gør det muligt at fore-
tage et sidste tjek af looket, men ligeledes tilføjer dybde og relief til dette ofte kom-
pakte rum. Designstudiet Büro Famos har skabt spejlet Ripple, der er tilgængeligt i to 
tidløse versioner og findes i enten sort eller beige lakeret metal. I sin afrundede form er 
spejlet inspireret af den romanske periodes buede og elegante vinduer. Alt imens den 
rektangulære version tilbyder et mere arkitektonisk og stringent look.

Skab en rolig og indbydende entré med Bolia
Det er hjemmets entré, der sætter stemningen og giver det første indtryk. Fra det 
øjeblik du krydser dørtærsklen, vil entréen byde dig velkommen og give en følelse af 
hjemlig ro. Bolia præsenterer tre nyheder samt en naturlig, taktil tilføjelse til dette helt 
særlige rum.

Entréen bør først og fremmest rumme en praktisk og æstetisk løsning for opbevaring 
af overtøjet. Spanske Benditas Studio deltog i Bolia Design Awards 2020 med Cocoon, 
som er en nyfortolkning af den funktionelle stumtjener i et naturligt og autentisk de-
sign. Cocoon, som nu er en del af Bolias kollektion, er multifunktionel og integrerer en 
håndvævet kurv, der forbinder stativets ben og fæstner dem solidt på gulvet. Samtidig 
giver kurven ekstra opbevaringsplads til handsker, paraplyer og andre accesories. De 
tre afrundede ben er lavet af sæbebehandlet eg og forbundet i toppen, hvor de giver 
mulighed for at hænge frakker og hatte.

I Bolias kollektion finder man ligeledes den ukrainske designer Pavel Vetrovs nyfor-
tolkning af hylden. Modellen Wave integreres let i entréen takket være dens moderate 
størrelse og dens enkle, men unikke silhuet. Wave har fået sit navn fra hyldens bølgede 
detalje, som tilføjer en elegant subtilitet til den overordnede form. Hylden, som er 
lavet af hvidolieret eg, afspejler ligeledes designerens raffinerede tilgang til og sans 
for taktile og autentiske materialer.

For at fuldende entréen giver Bo-
lia ligeledes den eksisterende Po-
sea bænk, designet af Granstudio, 
et nyt look. Således fås bænken 
nu i Vella fåreskind, hvilket giver 
den et moderne bouclette-fin-
ish. Det bløde og teksturerede 
stof står i fin kontrast til bænkens 
karakteristiske metalramme, som 
gør Posea til et smukt og funktio-
nelt entrémøbel.
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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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