
AW22 nyheder fra Bolia: Kite Stolen og Graceful Bænken
Kite stolen og Graceful bænken er de to centrale nyheder til spisestuen i Bolias AW22 kollektion. Med 
sin organiske form er Kite inspireret af de nordiske vindes naturlige kraft, og begge designs afspejler en 
minimalistisk tilgang til håndlavet design. Nyhederne indfanger den naturlige, tidløse og beroligende 
ånd i Bolia efterårskollektion.

Bolias AW22 kollektion fokuserer på hjemmet som et stille og intimt tilflugtssted, et roligt rum, hvor livet 
fredfyldt kan udfolde sig. Derfor byder kollektionen på håndlavede og specialfremstillede designs med tidløse 
udtryk, der taler til sanserne og inviterer til at røre, føle og opleve. Igen i år inviterer Bolia naturen indenfor og 
skaber holdbare designs, der fortæller en unik historie om kvalitet og håndværk.

Kite Serien

Den nye kollektion inkluderer to vigtige nyheder til spisestuen, som Kite stolen, der fremhæver skønheden i 
egetræet, som den er lavet af. Italienske Studio Nooi har skabt den stabelbare stol i et let, klassisk udtryk, inspir-
eret af den nordiske natur. Det buede ryglæn er lavet af FSC®-certificeret (FSC® C165134) dampbøjet massivt 
eg for at sikre fremragende siddekomfort. Kite findes med eller uden polstret sæde.

Graceful Serien

Den danske designer og arkitekt Michael H. Nielsen har designet Graceful serien ud fra det minimalistiske prin-
cip “Less is more”. Dette efterår udvides serien med en bænk i samme stilrene snit, som karakteriserer bordene af 
samme navn. Bænken er lavet af FSC®-certificeret (FSC® C165134) eg og kommer i en række klassiske finitioner 
(olieret eg, sortbejdset olieret eg og hvidpigmenteret olieret eg) samt i forskellige størrelser, så de nemt kan passe 
ind i ethvert interiør.

Pressekit

Download tekst og billeder her

Kontakt

PR & Communication

PR@bolia.com

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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