
 

Æstetiske opbevaringssystemer fra Bolia
Med tre tidløse designs Friedman, Cord og Cana har Bolia skabt en række opbevar-
ingsløsninger til det rolige interiør. Bolias designs er skabt til at holde  - formgivet af 
dygtige håndværkere i holdbare og naturlige materialer, som kan videregives fra én 
generation til den næste.

Friedman opbevaringssystemet tilbyder modulære hylder, der skaber den perfekte 
ramme om dekorative objekter og personlige genstande. Systemet, som er designet 
af og opkaldt efter Adam Friedman, giver det funktionelle design en ny og håndværk-
spræget dimension. Reolen er let at samle og dens stringente konstruktion er lavet af 
FSC®-certificeret massiv eg. “Betydningen og værdien af et objekt gøres evident over 
tid. Jeg ønsker at designe møbler og objekter, der ubesværet tilpasser sig de skiftende 
behov i et hjem og hos de mennesker, der bor i det”, siger Adam Friedman.

Cana opbevaringsserien er skabt af 
de danske designere Steffensen & 
Würtz og har fået sit navn fra de-
signets luftige og flettede front i 
canework - en væveteknik, der har 
rødder tilbage i det 18. århundre-
des designtraditioner. 

Serien omfatter elegante opbevar-
ingsløsninger, særligt til soveværel-
set, og hvert møbel er lavet af 
olieret eller hvidpigmenteret eg. 
Cana familien er inspireret af dan-
ske badehotellers naturlige æstetik 
med en funktionalitet, der favner 
seriens elegante udtryk.

Dét, der opbevares i Cord skænken er på én og samme tid usynligt og synligt bag den 
luftige og semitransparente front af håndlavet papirflet. Det er netop denne feature, 
der adskiller designet fra andre skænke, og som gør, at Cord på elegant vis fanger op-
mærksomheden. Serien er designet af den tyske designduo, Hertel & Klarhoefer, som 
på succesfuld vis indfanger den skandinaviske designarv og eksklusivitet i dette særlige 
stykke håndværk.
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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 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.
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