
Et roligt interiør med nye, dekorative designs fra Bolia
Bolia præsenterer dette efterår en serie af nyt boligtilbehør, herunder Torch vaserne samt spejlene 
Elope og Ripple i nye størrelser. Disse designs, som er fremstillet i hånden og inspireret af naturen, 

vil sætte et æstetisk præg på hjemmet og bringe liv i interiøret.

Elope Spejlet

De tre Elope-spejle er designet af Studio Nøddebo og er inspireret af det smukke danske øhav, bestående af 
mere end 400 øer. Øernes mangfoldighed går igen i spejlenes varierede former og organiske konturer. Deres 
FSC®-certificerede (FSC® C165134) egetræsrammer kan monteres i forskellige retninger for at opnå den mest 
dekorative effekt, alt imens spejlenes reflekterende overflader lyser op i rummet.

Ripple Spejlet

Bolia udvider dette efterår Ripple spejlserien med nye størrelser. Spejlene, som er designet af Büro Famos, 
kendetegnes ved deres arkitektoniske udseende inspireret af de halvcirkelformede buede vinduer, der stammer 
fra den romanske æra. De er minimalistiske og består af en næsten usynlig ramme, der øger spejloverfladens 
reflekterende potentiale. Spejlene er designet til at fungere som selvstændige, enkeltstående dele eller i kreative 
grupper side om side.
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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

Torch Vasen

Hver Torch-vase er formet til at skabe et generøst og 
skulpturelt landskab af blomster og krukker. Det tyske 
studie Büro Famos har udtænkt disse stentøjsvaser til 
at sublimere det stykke natur, de indeholder, takket 
være deres taktile og organiske overflade. Vaserne er 
inspireret af de dekorative fakler, der blev brugt i gam-
le tider, og som her forvandles til moderne objekter 
i rolige farver. Torch kommer i en række forskellige 
farver og udtryk, der passer til ethvert interiør.
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