
Hylder, kasser og opbevaringssystemer
Nyheder til et roligt, organiseret hjem  

I et hjem bør hver genstand, stor som lille, have sin plads. Dette efterår byder Bolia på et udvalg af nye 
designs udtænkt til at forenkle opbevaring og indbyde til velvære i alle interiører: en blanding af nye 
kreationer og klassikere i nye former.

Falka Hylden

Hylder er en æstetisk og praktisk løsning, ideel til at opbevare og samtidigt fremvise bøger, kunstværker, vaser 
eller andre dekorative objekter. De nye Falka hylder, som er håndlavet af FSC®-certificeret (FSC® C165134) eg, 
lyser op med deres elegante former og fremhæver træets iboende skønhed. Hylderne har et elegant og svævende 
udtryk, takket være det skjulte ophæng, som gør det muligt at montere dem helt ind til væggen. Falka-hylderne 
er designet af Ramos Bassols og kommer i seks komplementære størrelser. 

Norie Serien

Norie kassernes æstetik er bygget på samspillet mellem opacitet og gennemsigtighed, hvilket giver enhver 
mulighed for at skjule eller fremvise små personlige objekter. Kasserne i FSC®-certificeret (FSC® C165134) eg 
findes i en naturlig eller sort olieret finish. De fås med i træ, med sider i træ og glaslåg eller med glas på alle sider. 
Placeret på et lille møbel, stablet i et hjørne af rummet eller stillet yndigt op i en vindueskarm – overalt vil de 
bringe orden og æstetik. 
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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

Friedman Systemet

Det eksisterende Friedman-system fås i en ny, endnu 
mere fleksibel og funktionel væghængt version. Denne 
intuitive opbevaringsløsning, som er tegnet af den 
amerikanske designer Adam Friedman, giver enhver 
mulighed for at udfolde sin kreativitet og lege sig frem 
til den bedste kombination af hylder. Modulerne, in-
klusive de nye vægmoduler, er olieret i FSC®-certifice-
ret (FSC® C165134) eg.

ROD Systemet

Det modulære reolsystem ROD fra kaschkasch fås nu i en ny farve: moderne grålakeret stål. Farven vil sublimere 
dette specialfremstillede system, som giver kreativiteten frit spil og danner en flot ramme om alt fra fremvisning 
af unikke genstande, til opbevaring af tøj eller et arbejdshjørne med skrivebord og funktionelle hylder.
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