
Neutra: modulært opbevaringssystem
Neutra er designet af den spanske duo Arnau Reyna og er en fleksibel, minimalistisk reolløsning opkaldt efter 
Richard Neutras funktionelle arkitektur. Denne nye tilføjelse til Bolias SS22 kollektion danner en flot ramme 
om bøger og dekorative objekter og reolen integreres på ubesværet vis i sine omgivelser takket være sit slanke 
design.

Neutra-systemet er uendeligt modulerbart og kan tilpasses alle rum lige fra kontoret over soveværelset til stuen 
og entréen. Denne fleksible, raffinerede og holdbare reol er inspireret af arkitekten Richard Neutras lette mod-
ernisme. Neutra kan moduleres i en lang række robuste og æstetiske kombinationer med henblik på at opfylder 
helt specifikke ønsker og behov.

Neutra passer ind i både private og professionelle omgivelser, hvor reolen tilbyder en funktionel og flot opbev-
aring. Takket være sin finesse og minimalistiske linjer trækker reolen sig tilbage og giver spotlyset til de bøger, 
vaser, kunstværker og værdifulde genstande, som den rummer.

Reolsystemet byder på en række moduler, størrelser og materialer, som giver den enkelte mulighed for at sætte 
et personligt præg på sin konfiguration. Hylderne fås i hvidpigmenteret eg eller grålakeret MDF, mens rammen 
fås i sort eller grålakeret stål, og harmonien mellem træ og metal skaber en unik kontrasterende effekt.
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 75 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.

Træets varme og linjernes elegance indkapsler på perfekt vis værdierne i Bolias forårskollektion. Designuniverset 
er let, sensuelt og med referencer til den skandinaviske natur og det blomstrende forår. Neutra skaber en rolig 
atmosfære takket være sine holdbare, naturlige materialer og bløde farver, der afspejler de skiftende årstider.
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