
Bolia præsenterer sin AW22 kollektion 
En hyldest til det foranderlige, det flydende og det frie

Den nye AW22-kollektion fra Bolia har været 18 måneder undervejs, fra de allerførste ideer til det en-
delige udtryk. Hvert design er håndlavet efter tidløse værdier, der taler til sanserne og inviterer dig til 
at røre, føle og blive forelsket.

AW22 kollektionen fra Bolia giver anledning til at bestræbe forandringer til det bedre. Hjemmet er vores private 
fristed, vores stille oase, vores sjælerum. Bolia er overbevist om, at gennemdesignede og naturlige rum fremmer 
følelsen af velvære og inspirerer vores kreativitet. Vi søger konstant nye æstetikker og friske forandringer, men 
samtidig gør det os ondt, når ressourcerne går til spilde. Derfor sætter Bolia naturen i højsædet og stræber efter 
bæredygtighed, kvalitet og holdbare produkter lavet af naturlige materialer og med en tidløs æstetik. Den nye 
AW22-kollektion er skabt til et hjem, hvor man kan ånde, vokse, trives og elske – som man vil, og hvem man vil.

Nye sofaserier

Veneda, Caro og Malin er de tre nye sofaer, som Bolia præsenterer dette efterår. Veneda er en loungesofa med 
stilfulde referencer til moderne engelsk designkultur. Sofaen byder på en luksuriøs kombination af dun- og 
skumfyld og et helt aftageligt betræk, der sikrer både foranderlighed og lang levetid. Caro, som er designet af 
kaschkasch, udspringer af de stolte traditioner for skandinavisk designarv. Caro er udformet af dygtige hånd-
værkere og opbygget omkring et stel i slidstærkt FSC®-certificeret træ og en blød, men alligevel fast form, der 
er testet til at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Malin er en nyfortolkning af sofaerne MR. BIG og Aya, der 
kombinerer de fineste funktioner fra brandets mest populære loungesofaer.

Smukke perspektiver

En anden vigtig tilføjelse til AW22 kollektionen er Kite stolen fra Studio Nooi. Kite er inspireret af den 
nordiske vinds naturlige kræfter, og stolens karakteristiske form er både dynamisk og stoisk i udtrykket. 
Stolen er stabelbar, hvilket er særligt unikt for en stol i dampbøjet massivt træ.

Lunaria, designet af Studio Niruk, er opkaldt efter Lunaria-plantens iriserende blade, og er en serie af 
lamper, der kan placeres alene eller i dekorative bundter. Lampernes buede, organiske udtryk, der ændrer 
form vinkel til vinkel, er inspireret af traditionelle papirlamper. Det tynde og sarte stof, som udgør lamp-
eskærmen, spreder et blidt lys i rummet.

Dette efterår fokuserer Bolia ligeledes på at udvide eksisterende og ikoniske serier, såsom Balloon-lam-
perne, Cosima-sofaen, Hour-vaserne og mange andre designs. Også Scandinavia-sofaserien fås nu med 
fuldt aftagelige betræk.

New Scandinavian Design

Bolia er overbevist om, at godt design ikke handler 
om, hvad øjet ser, men også hvordan designet skabes 
og føles. Den nye AW22 kollektion er skabt af et 
internationalt fællesskab af dygtige designere, med 
en fælles passion for bæredygtige løsninger og nyt 
skandinavisk design. Holdbarhed er en integreret 
del af processen, lige fra de første skitser til det en-
delige produkt. Hvert enkelt design er håndlavet af 
nogle af Europas bedste producenter og udformet i 
de fineste materialer, naturen giver os.
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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.
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