
Borddækningsinspiration til smukke juleminder
Et udvalg af service fra Bolia 

Julen handler om samvær og hygge. Bolia tilbyder et udvalg af elegant bordækning og service, der vil 
bringe alle gæster sammen om en mindeværdig middag. Hvert design kan bestilles med ekspreslever-
ing, så du er sikker på at få bordet dækket til tiden. 

Dæk et bord, som alle vil huske, med Arcs, Silhouette, Forma og Rheolog serierne. Bolias serier af håndlavede 
designs til bordet er skabt i de fineste former og materialer og bidrager med en varm og indbydende stemning 
i den kærlige juletid.

Arcs er en serie af service og vaser designet af Büro Famos i porcelæn af højeste kvalitet. Hvert design er hånd-
lavet og derfor unikt. Disse rene og enkle objekter med bløde former giver bordopdækningen et elegant strejf. 

Forma-serien designet af Ferriani Sbolgi, omfatter håndlavede skåle og tallerkener i et tidløst design. Forma er 
lavet af plettet stentøj inspireret af de rige traditioner inden for japansk minimalistisk design. Dette materiale 
giver objekterne et uimodståeligt organisk udtryk og er en invitation til at sætte tempoet ned og værdsætte 
øjeblikket. 

Bolia byder ligeledes på to unikke glasserier: Silhouette og Rheolog. Silhouette, designet af Brido Design, er en 
serie af champagne-, cocktail-, rødvins-, hvidvins- og vandglas. Kollektionen er lavet af det fineste krystal, som 
er perfekt gennemsigtigt og ikke lysreflekterende. 

Rheolog, designet af JüngerKühn, er en serie af rustfri stålkarafler og mundblæste glas. Karaflens ståloverflade 
skaber en flot kontrast til objektets bløde, organiske former. Glassene har en enkel form, let afrundet ved kant-
en. Serien vil sætte et klassisk, og samtidig moderne præg på julebordet
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 79 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

Bolias kollektioner af service et skabt af nogle af verdens bedste designere og lavet af kvalitetsmaterialer. De 
forskellige designs kan bestilles med ekspreslevering, så de sidste detaljer kan nå at komme på plads inden jul 
og nytårsaften.

https://imagebank.bolia.com/direct/QX7ItJKnyD/folder/664212

