
 

Soveværelset ifølge Bolia
Soveværelset er et fristed, et rum dedikeret til afslapning, hvor batterierne kan blive 
genopladt og hvor en ny dag har sin begyndelse. For første gang bevæger Bolia sig 
ind i dette rum, der er synonymt med fred og sindsro, med tre designserier: Haven, 
Cana og Soft Collection.

I soveværelset kan vi flygte fra den hektiske hverdag og finde sindsro. I kraft af sine 
bløde teksturer og naturlige nuancer bliver soveværelset indbegrebet af stilhed, afslap-
ning og en varm følelse af velvære. Haven, Cana og Soft Collection er tre delikate serier, 
der alle bidrager til at give soveværelset et strejf af elegance tilsat blødhed og ro.

Haven Serien
Haven Serien omfatter udelukken-
de nye designs: en sengeramme, 
en sengegavl og et spejl. Den min-
imalistiske sengeramme er lavet 
af massivt FSC®-certificeret eget-
ræ (FSC® C165134). Strukturen 
har japanske aner takket være sin 
brede og lave silhuet. En funktionel 
indbygget ramme giver plads til at 
placere en kop kaffe eller en bog. 
Til at akkompagnere sengerammen 
har designerne Steffensen & Würtz 
designet en stofbeklædt sengegavl 
samt et spejl, der fremhæver sar-
theden af de naturlige, solide og 
holdbare materialer. Det er prikken 
over i’et i dette hjemlige og fred-
fyldte fristed.

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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Cana Serien
Cana-serien blev lanceret sidste år. Hver model har en flettet front, der skaber et ikoni-
sk, let og roligt look. I år udvides kollektionen med et natbord og en kommode, som 
ligeledes er designet af den danske duo Steffensen & Würtz. Designerne har fundet 
inspiration i de danske badehotellers karakteristiske ro, hvor fred og ægthed skaber en 
helt særlig atmosfære. Resultatet er elegante designs, der forener det funktionelle og 
det æstetiske.

Soft Collection
Endelig er Soft Collection en delikat serie af plaider og sengetøj lavet af økologisk 
linned, som dette efterår suppleres med gardiner i samme naturlige look. Gardinerne 
tilføjer et strejf af luksus og en beroligende følelse til soveværelset takket være brugen 
af materialer af høj kvalitet. Gardinerne, der er fremstillet af hør og bomuld certificeret 
STANDARD 100 af OEKO-TEX®, danner en smuk ramme om rummet med deres sarte og 
lette silhuet.


