
Seed: en udendørsstol til smukke stunder under solen
Seed er en alsidig serie af stole designet af det danske studie Hans Thyge & Co. Stolen, som allerede findes i en 
indendørsversion, introduceres i en udendørsudgave som en del af Bolias nye forårskollektion.

Foråret og dets længe ventede lys bringer os en ny frisk og inspirerende energi og inviterer os til smukke stunder 
under solen. Seed Outdoor inkarnerer forårets blide lethed og optimisme, og henter sin inspiration i den skandi-
naviske natur. Stolens formsprog er organisk, enkelt og sofistikeret, og dens rolige farver understreger designets 
enkelhed. Hans Thyge & Co. har designet stolen ud fra en ambition om at bidrage til en mere cirkulær fremtid, 
som sparer på ressourcerne og giver nyt liv til brugte materialer.

Seed stolen fås i flere udgaver - med eller uden armlæn, tilgængelig i grå eller sort - der kan mikses og matches 
efter ønske. Det formstøbte sæde tilbyder enestående komfort og støtte og er lavet af genanvendt plastik, der 
ellers ville have endt sin rejse som affald. En historie, der afspejles i skallens diskrete farvespil, som opstår i støb-
ningsprocessen, når mange smådele smeltes sammen til én poetisk form.

Stolens materialer er UV-stabiliserede og vejrbestandige, hvilket gør Seed til et holdbart valg til en have, terrasse 
eller ethvert andet udendørsrum. Benene i lakeret rustfrit stål sikrer ligeledes en langvarig levetid. Bolias designs 
er alle skabt af talentfulde designere fra hele verden, som deler brandets passion for bæredygtigt håndværk og 
kvalitetsmaterialer.

De nye udendørs designs fra SS22 kollektionen skaber en rolig og optimistisk atmosfære. Hvert nyt design er in-
spireret af naturen og bringes til live i et friskt og raffineret udtryk, præget af de skiftende årstiders beroligende 
farver. En inspirerende ny kollektion baseret på ærligheden i skandinavisk designarv.
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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.

SEED WITHOUT ARMREST
Price: €389 
Dimensions: height 84 cm, depth 51 cm, 
wide 47 cm
Material: UV-stabilized seat made in 
recycled plastic, legs in lacquered stain-
less steel

SEED WITH ARMREST
Price: €445
Dimensions: height 84 cm, depth 55 cm, 
wide 60 cm
Material: UV-stabilized seat made in 
recycled plastic, legs in lacquered stain-
less steel
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