
 

Sovesofaer fra Bolia: til små rum og store idéer

Selv det mindste rum behøver ikke at gå på kompromis med komfort og smukt de-
sign. Bolias kollektion af New Scandinavian Design rummer sovesofaer, der lever op 
til kravene om funktionalitet og æstetik, hvilket gør ethvert gæsteværelse lige så be-
hageligt at opholde sig i som et stort soveværelse. Bolia præsenterer sovesofaerne 
Scandinavia og Pira.

Multifunktionelle møbler og opbevaringsløsninger, der både er praktiske og æstetiske, 
er essentielle i indretningen af små opholdsrum. Scandinavia og Pira er to sovesofaser-
ier, der er ideelle til et gæsteværelse eller en mindre lejlighed med begrænset plads. 
Serierne går hverken på kompromis med komfort, funktionalitet eller design, og de af-
spejler på flotteste vis Bolias skandinaviske rødder og værdier om holdbarhed og godt 
håndværk.

Pira sovesofaen er et nyt design skabt af den tyske designer Joa Herrenknecht. Denne 
elegante serie af sovesofaer og puffer blev skabt ud fra idéen om at tilbyde et funk-
tionelt møbel med en æstetisk profil, der ikke ligner en almindelig sovesofa. Derfor er 
funktionerne smart gemt af vejen, i det skjulte opbevaringsrum, der er integreret i mod-
ulerne. Komfortniveauet overgår al forventning. Foldemekanismen giver adgang til en 
lang, høj og blød madras, som er garant for en god nattesøvn. Piras tidløse og klare 
linjer er udformet i holdbart FSC®-certificeret træ.

Sovesofaserien Scandinavia er designet af den danske duo Glismand & Rüdiger og er 
en del af den populære kollektion af sofaer, lænestole og puffer af samme navn. Bag sit 
skandinaviske look og tidløse design gemmer sovesofaen en lydløs, holdbar og lethånd-
terlig foldemekanisme. Den tilbyder en kvalitetsmadras med en længde på 210cm, pla-
ceret på en forstærket ramme, der sikrer samme komfortniveau som en klassisk seng. 
Dens tidløse silhuet giver sovesofaen et elegant look, og den fås i alle Bolias STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX® certificerede stof- og lædervarianter samt i flere størrelser. 
Scandinavia er lavet af FSC®-certificeret træ (FSC® C165134) fra bæredygtigt forvaltede 
europæiske skove og håndlavet i Europa af talentfulde møbelsnedkere, der deler Bolias 
passion for fremragende kvalitet og holdbarhed.
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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.

Bolias skandinaviske designuniv-
ers bringer møbler til live med et 
roligt og naturligt udtryk, der gør 
ethvert hjem til et sandt fristed for 
komfort, taktilitet og velvære. Alt 
sammen med brug af de allerbed-
ste materialer. Scandinavia og Pira 
er inspireret af naturen, ligesom 
kollektionens øvrige designs, og 
det er det, der giver dem deres en-
kle og tidløse udtryk.

SCANDINAVIA SOVESOFA
Pris: fra 19.629 DKK
Betræk: stof eller læder
Stel: rustfrit stål, olieret eg 
(naturligt, sortbejdset eller hvid-
pigmenteret) og olieret valnød

PIRA SOVESOFA
Pris: fra 29.189 DKK
Materiale: forskellige stoffer
Stel: rustfrit stål
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