
 

Zen tæppet designet af Studio Emily Broom 
integreres i Bolias kollektion
Under lockdown i foråret 2020 forsøgte den danske designer Emily Broom, fra studiet 
af samme navn, at finde ro og afslapning igennem et nyt og unikt design: resultatet 
blev tæppeserien, Zen. Designet var blandt vinderne af Bolia Design Awards 2020, og 
nu er det ligeledes en del af Bolias kollektion og tilgængeligt for alle designpassione-
rede. 

Med sine generøse runde former og rene linjer, der minder om en japansk Zen-have, 
skaber tæppet Zen, tegnet af Studio Emily Broom, en rolig atmosfære i ethvert interiør. 
Tæppet er designet under Covid-19 lockdown i 2020 og har til formål at give hjemmet et 
beroligende udtryk og mildne det med sin sarte silhuet og dæmpede cremehvide farve. 
Tæppet, som er håndlavet, formidler en unik følelse af afslapning og velvære.

Studio Emily Broom 
Zen tæppet fås i flere størrelser og 
modeller: split, shaped og round-
ed. Hver enkelt model giver rum-
met fornyet energi og bidrager til 
en fredelig atmosfære. Der er ikke 
noget at sige til, at designet vandt 
1. præmien i forbindelse med Bolia 
Design Awards 2020. For tæppet 
har et karakteristisk designsprog, 
der appellerede til juryen, som 
havde både produktdetaljer og 
bæredygtig fremstilling for øje. Og 
den bæredygtige dimension, som 
ligger Bolia stærkt på sinde, er be-
stemt til stede i Zen tæppet, som 
er lavet af newzealandsk uld og 
bomuld kombineret med genan-
vendt PET-garn. Dermed fortsæt-
ter Bolia med at tilbyde flot design 
funderet på bæredygtige værdier.

En hyldest til det enkle
Igennem dette design har Emily Broom forsøgt at udtrykke et behov for ro og komfort. 
Tæppets overflade er lige så blødt at røre ved, som dets bølgede udtryk er for øjet. Det 
vil komplementere en stue eller et værelse med sin store og enkle form. Zen tæppet er 
en tilbagevenden til det elementære, og en påmindelse om, at et enkelt design har en 
særlig kraft i sig selv. Det handler om evnen til at sætte tiden i stå og slappe af – en ten-
dens, der stammer fra Japan, hvor tiden er særligt vigtig og højt værdsat.
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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.

Rounded Zen Tæppe
 
Pris: 6.245 kr. / 9.845 kr.
Mål: 134x190 / 175x240 cm
Materiale: 90% New Zealand 
uld og 10% bomuld

Shaped Zen Tæppe 

Pris: 4.495 kr.  / 8.685 kr.
Mål: 140x145 / 180x240 cm
Materiale: 90% New Zealand 
uld og 10% bomuld

Split Zen Tæppe
 
Pris: 5.485 kr. / 8.485 kr.
Mål: 157x180 / 209x240 cm
Materiale: 90% New Zealand 
uld og 10% bomuld
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