
Bolia præsenterer sin SS22 kollektion
En invitation fra naturen

Foråret er indtrådt. Med alle sine forfriskende farver, spirende blomstringer og lyset, vi har længtes efter.
Bolias nye forårskollektion byder på et let og sanseligt designunivers, der trækker en klar reference til 
den foranderlige skandinaviske natur og dens inspirerende og optimistiske forårssæson.

De nye designs i Bolias SS22 kollektion skaber en rolig og inviterende atmosfære. Kollektionen præsenterer 
udendørsmøbler, håndlavede lænestole, opbevaringssystemer, lampeserier samt nye tilføjelser til eksisterende 
serier. Alt sammen designet af talentfulde designere fra hele verden, som deler Bolias passion for kreativitet og 
lang levetid. Takket være sit holdbare design perfektioneret i hånden og skræddersyet specifikt til den enkelte 
kunde, er hvert produkt skabt til at holde i generationer.

Interiørkollektionen udvides dette forår til 
at omfatte tre nye lænestole med enestående 
komfort: Bowie, Visti og Elton. 

Sidstnævnte er en tilføjelse til Elton-so-
faserien designet af Glismand & Rüdiger. 
Bowie og Visti, håndlavet af nogle af Eu-
ropas fineste håndværkere og designet af 
italienske Skrivo og Studio Nooi, er beg-
ge inspirerede af skandinaviske klassikere 
fra midten af forrige århundrede. Begge er 
lavet af FSC®-certificeret massiv eg (FSC® 
C165124), med et sæde betrukket i et STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®-certificeret 
stof.

Foråret medbringer en ny energi, frisk og inspirerende, der indbyder til smukke udendørs stunder, og som bring-
er naturen helt ind i hjertet af hjemmet. Bolias forårskollektion inviterer til et æstetisk udendørsliv med mange 
nye designs, såsom Track Outdoor bord og bænk, Seed Outdoor stolene samt sofabordene Como Outdoor og 
Drum Outdoor. Disse designs er skabt med komfort og taktilitet i tankerne og er udformet i kvalitetsmaterialer, 
der kan modstå vind og vejr.

Pressekit

Download tekst og billeder her

Kontakt

PR & Communication

PR@bolia.com

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 74 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.

Ethvert nyt design er inspireret af naturen og bragt til live i et friskt og raffineret udtryk, præget af de rolige 
farver fra naturens evigt skiftende årstider. En ny, inspirerende kollektion funderet på den smukke ærlighed fra 
den skandinaviske designarv.
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