
Bolias nye AW22-kollektion er landet i butikkerne

Den nye AW22-kollektion samt den seneste Bolia Lookbook vil være tilgængelige i butikker og på 
Bolia.com fra og med i dag. To must-have lanceringer, der afspejler en verden i konstant udvikling; 
flydende og fri.

Den nye AW22-kollektion fra Bolia er nu tilgængelig. Kollektionen byder på unikke og håndlavede designs i 
et tidløst udtryk, der taler til sanserne og inviterer enhver til at føle, røre og opleve. Igen i år inviterer Bolia 
naturen indenfor og stræber efter at skabe holdbare kvalitetsløsninger lavet af naturlige materialer i en elegant 
og beroligende æstetik. Veneda-, Caro- og Malin-sofaerne er blandt de store nye lanceringer side om side med 
Kite-stoleserien fra Studio Nooi og Lunaria-belysningsserien fra Studio Niruk.
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Den nye Lookbook

Den nye kollektion er resultatet af en storstilet kreativ produktion, og derfor er den ledsaget af en ny Lookbook, 
som på kvalitetspapir giver et visuelt indtryk af hele Bolias kreative univers. Udgivelsen indkapsler smukke 
historier om Bolias bæredygtige rejse og brandets kærlighed til håndværk - to værdier, der udgør det solide fun-
dament for hele den nye kollektion. Med sit attraktive omslag er Bolias Lookbook et sandt dekorativt element. 
De 248 sider er trykt på FSC©-certificeret papir.

Den nye AW22 Bolia-kollektion samt Bolias Lookbook er tilgængelige i dag i alle Bolia-butikker 
og på Bolia.com.

Bolia.com

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 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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