
Bolia x Steelcase
5 års verdensomspændende samarbejde 

I november i år fejrer Bolia fem års samarbejde med Steelcase, den førende producent og for-
handler af kontormøbler. Bolias skandinaviske arv supplerer Steelcases omfattende portefølje, 
og sammen forvandler de to virksomheder kontorer over hele verden til kreative og inspireren-
de steder at arbejde.

Det danske designbrand Bolia og den amerikanske virksomhed med speciale i kontormøbler og udformning af 
arbejdspladser, Steelcase, deler en fælles vision om, at det moderne arbejdsområde skal være kreativt, fleksibelt 
og imødekommende. Siden 2017 har de to virksomheder arbejdet sammen om at skabe inspirerende arbejdsmil-
jøer. Således tilbyder Steelcase sine kunder verden over en eksklusiv kollektion af Bolia designs, herunder sofaer, 
lænestole og borde. Bolia drager fordel af Steelcases omfattende netværk af forhandlere og kunder over hele 
verden og har eksklusivitet på projekter inden for kontor-, sundheds- og uddannelsessektoren.

”I fem år har vi forvandlet kontorlandskaber over hele verden til kreative og inspirerende steder at arbejde. Sam-
men har vi skabt moderne arbejdspladser, der forener sfærer og udvisker grænserne mellem arbejde og privatliv. 
Vi vil gerne takke Steelcase for alle de smukke projekter og fantastiske resultater. Vi glæder os til at fortsætte 
vores spændende rejse sammen,” forklarer Mette Breindahl Nørremark, Head of Wholesale hos Bolia. 

Bolias kollektion er en del af Steelcase-kataloget med sit originale design og stærke skandinaviske tradition. 
Samarbejdet dækker alt fra møbler til designtilbehør. Samtidig har Bolia og Steelcase en tæt og konstant dialog 
om, hvordan produkter på bedste vis opfylder Steelcase-kundernes behov, og om mulighederne for sammen at 
udvikle nye relevante produkter.

Pressekit

Download tekst og billeder her

Kontakt

PR & Communication

PR@bolia.com

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 78 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

I samarbejde med Steelcase, stilles Bolias produkter nu til rådighed for projekter verden over. Sammen har de 
to virksomheder med succes forvandlet kontorer rundt om i verden til moderne rum med kreativitet og inspira-
tion, der kombinerer deres viden og kompetencer på de respektive markeder.
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