
Lunaria og Scribe
Kunstneriske, men tidløse lampenyheder 

Lunaria og Scribe er de to vigtige belysningsnyheder i Bolias AW22-kollektion. Lamperne er et udtryk 
for en verden i konstant forandring, flydende og fri. De bringer det bedste frem i interiøret og tilpasser 
sig dagens gang og skiftende stemninger.

Bolias nye AW22-kollektion er nøglen til et hjem, hvor man kan ånde og vokse. Kollektionen er designet af et 
kreativt fællesskab af designere fra hele verden, drevet af den samme passion for nye bæredygtige løsninger og 
skandinavisk design. Tidløshed og holdbarhed er tænkt ind i ethvert design, fra de første skitser til det endelige 
produkt. Håndlavet af nogle af Europas bedste håndværkere og i de fineste og mest holdbare materialer. 

Lunaria Serien

Belysningen er et nøgleelement i ethvert interiør. Lyset definerer rummet, skaber atmosfærer, giver interiøret 
personlighed og taler til følelserne. Lunaria-lampen, designet af Studio Niruk, er en af de centrale nyheder i 
Bolias AW22-kollektion. Den skulpturelle lampe, som er opkaldt efter Lunaria-plantens iriserende blade, kan 
styles både i dekorative klynger eller enkeltvis. Lunaria er inspireret af traditionelle japanske papirlamper med 
et afrundet, organisk udtryk, der ændrer sin form afhængigt af betragterens synsvinklen. Lampeskærmen er lavet 
i et transparent stof, der blødt spreder lyset i rummet. 

Scribe Serien

Bordlampen Scribe designet af Studio Finna fuldender enhver hjemmearbejdsplads med et moderne, men sam-
tidig traditionelt touch. Lampens skulpturelle formsprog er fremhævet med elegante detaljer, uden at der gås på 
kompromis med funktionaliteten: lyset kan justeres og tilpasses den enkeltes behov i løbet af dagen. Scribe fås i 
fire finishes: crememalet jern, mat antik messingbelagt jern, mat sortmalet jern og mat gråmalet jern.
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Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 78 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Luxembourg og Frankrig samt webshops i yderligere 30 lande i Euro-

pa. 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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