
Swing stolen fra Bolia får tildelt EU-Blomsten

Det danske designbrand Bolia kan nu stolt præsentere Swing-stolen, designet af Henrik Sørig Thomsen, 
som det første design i deres kollektion, der er blevet tildelt det europæiske miljømærke, EU-Blom-
sten. Denne certificering anerkender brandets konstante bestræbelser på at udvikle produkter, der er 
stadigt mere miljøvenlige.

EU-Blomsten opnås af produkter med en garanteret, uafhængigt verificeret lav miljøpåvirkning. Det er det 
eneste officielle miljømærke, der anerkendes i alle EU-medlemslande samt i Norge, Liechtenstein og Island 
– også kendt under den internationale betegnelse EU Ecolabel. Certificeringen, som blev introduceret i 1992, 
kendetegner produkter, der er miljømæssigt fremstillede, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Bolia har frivilligt taget initiativet til at opnå denne certificering. Swing uden siddehynde er håndlavet af 
FSC®-certificeret (FSC® C165134) massivt træ fra lovligt, bæredygtigt skovbrug og er det første design i Bo-
lia-kollektionen, som tildeles miljøcertificeringen.

Certificeringskriterierne er fastsat således, at kun 10-20 % af alle produkter kan kvalificere sig til EU-Blomsten. 
For at få tildelt miljømærket skal det enkelte produkt opfylde høje miljøstandarder gennem hele sin livscyklus: 
fra råvareudvinding over produktion og distribution til bortskaffelse. Miljømærket opfordrer også virksomhed-
er til at udvikle innovative produkter, der er holdbare, nemme at reparere og genanvendelige.

Udover Swing-stolen er et udvalg af Bolias møbelstoffer også miljømærket, hvilket giver den enkelte mulighed 
for at designe et møbel i et slidstærkt stof eller naturligt uld, der opfylder de samme miljøstandarder. Vælg mel-
lem Bergo, Step Melange, Laine og Gaja C2C.
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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
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