
Acorn Lampeserien:
Former, farver og materialer fusioneres i et naturligt udtryk
Acorn lamperne, designet af tegnestuen 365° North til Bolias SS22 kollektion, udforsker egetræet på 
poetisk vis. Lampernes form er inspireret af et agern, som navnet indikerer, og valget af egetræ som 
materiale ligger i tråd med Bolias værdier for holdbart og naturligt design.

Lampeserien Acorn inkluderer pendel- og bordlamper med forskellige diametre. Deres tiltalende organiske sil-
huet er inspireret af formen af et agern og udformet i FSC®-certificeret (FSC® C165134) massiv eg, og dermed 
afspejler serien den respekt for naturen, som kendetegner Bolias nye Spring Collection.

Sommeren bringer forfriskende farver, frodige blomster og energisk lys, som har inspireret Bolias nye kollektion. 
Kollektionen byder på et let og sensuelt designunivers, som tydeligt refererer til den skandinaviske natur og den 
optimistiske sommer fyldt med håbefulde perspektiver. Denne nye kollektion er en sand invitation fra naturen 
og danner rammerne for en fredelig forankring i simple glæder, såsom denne serie af elegante lamper.

Acorn lampernes hvide opalglas skaber et behageligt lys, som kaster ro over rummet og med lethed finder sin 
plads i en stue, en entré eller på et natbord. Ledningen er elegant integreret i designet, mens materialekontrasten 
af opalglas og olieret eg gør lamperne lige så tiltalende tændte som slukkede.
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 76 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 60 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.

”Vi er af den overbevisning, at design skal give mening. Form, farve og materialevalg skal hænge sammen og 
være nøje tiltænkt hvert designobjekt. Flot design er funktionelt, smukt og enkelt at forstå,” siger 365° North om 
lampeserien.

ACORN PENDEL 
Pris: fra 2.989DKK
Mål: Ø 21, 32 or 41 cm 
Materiale: FSC®-certificeret eg og opalhvidt glas

ACORN TABLE LAMP 
Pris: fra 5.339DKK
Mål: Ø 32 or 41 cm
Materiale: FSC®-certificeret eg og opalhvidt glas
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