
 

Bolias ’Everyday Icons’
Glas, bestik, karafler, bakker og andre smukke hverdagsdetaljer sætter scenen for liv-
ets enkle øjeblikke. Disse ’Everyday Icons’, som Bolia kalder dem, fuldender enhver 
borddækning, lige fra hverdagens morgenmad til en afslappet frokost eller en festlig 
middag.

Bolia har designet en kollektion af køkkentilbehør, der afspejler brandets tydelige refer-
encer til Skandinavien, udtrykt igennem et helt særligt og naturligt formsprog og ma-
terialevalg.

Rheolog er en serie af karafler og glas med et elegant design og en slidstærk kvalitet, 
designet af Jüngerkühn. Karaflens rustfri stål skaber en harmonisk kontrast til dens 
bløde, organiske former. De mundblæste glas er enkle i deres form, som munder ud i en 
let afrundet kant. Rheolog, som på én og samme tid er klassisk og moderne, sætter et 
flot prik over i’et i køkkenets interiør.

Carved bestikserien er ligeledes 
et smukt eksempel på traditionelt 
håndværk. Skaftet er let snoet for 
at give et fast og behageligt greb, 
mens det slidstærke stål sikrer, 
at særligt kniven ikke bliver sløv 
med tiden. Hvert design har både 
en blank og mat finish på hver 
side, hvilket giver et elegant og 
formfuldendt look.

Bolias ’Everyday Icons’ afslutter 
på perfekt vis enhver bordop-
dækning, og gør det til en invit-
erende oplevelse at sætte sig til 
bords. Om de forskellige designs 
findes frem i et større selskab 
eller i alene, vil de altid være med 
til at give en fornemmelse af ro 
og velvære midt i en travl hver-
dag.

Forma er inspireret af den lange og rige japanske tradition for minimalistisk design. 
Serien rummer håndlavede designs, blandt andet tallerkener, skåle, krus, serverings-
fade, vaser og en tekande. Det naturlige, slidstærke stentøj giver objekterne et elegant, 
organisk udtryk, der skaber ro for øjet. På samme vis er Let-serien, som er udformet i 
massivt dampbøjet bøg, inspireret af traditionelt håndlavet bestik, hvis former er nøje 
studeret med henblik på at give hvert objekt et unikt præg. Pit salt- og peberkværnene, 
fra de tyske designere BÖTTCHER & KAYSER, har et blødt, naturligt og elegant udtryk. 
Deres design er inspireret af de traditionelle japanske trædukker, “Kokeshi”, og vækket 
til live på ny i en skandinavisk fortolkning.
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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.
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