
 

Soft Collection fra Bolia: Den fineste taktilitet
Bolias ikoniske Soft Collection omfatter et eksklusivt udvalg af designs i naturlige tek-
stiler, der sætter et elegant og luksuriøst præg på ethvert interiør. Soft Collection ud-
vides løbende og nye designs introduceres i takt med at vores behov ændrer sig og 
nye ønsker opstår. 

Soft Collection er i konstant udvikling og fornys hele tiden i overensstemmelse med 
det skandinaviske udtryk, der inspirerer Bolias designunivers. Kollektionen tilbyder tak-
tile tekstiler til alle hjemmets rum; hele vejen fra stuen og spisestuen til køkkenet eller 
soveværelset. Det enkle og ærlige formsprog kommer fint til udtryk i duge, servietter, 
plaider, sengetæpper og puder. For nylig er lette og luksuriøse gardiner føjet til kollek-
tionen. De fås i grå og hvid og måler 140 x 240 cm. Med dem kan man skabe en let og 
rolig atmosfære i hjemmet og tilføre sine rum en inviterende blødhed.

Bolia har designet Soft Collection i overensstemmelse med brandets kerneprincipper. 
Således er produkterne i kollektionen alle lavet af holdbare kvalitetsmaterialer, der op-
fylder STANDARD 100 af OEKO-TEX®-standarden. De er lavet af naturlig hør, genbrugs-
bomuld eller ren uld. Hele Soft Collection respekterer fuldt ud brandets naturlige tilgang 
og skandinaviske ånd, både hvad angår fremstilling og design. Alle produkter fås i grå 
og hvid. I foråret 2022 vil en rolig beige farve blive tilføjet til kollektionens farvepalet, i 
blød og fortryllende kontinuitet af de nuancer, der allerede findes i Bolias univers.
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 72 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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