
Track spisebord: Indbydende spiseplads 
med stringente linjer

Taktile overflader, elegante proportioner og en helt særlig holdbarhed. Alt sammen forenet i et flot design. 
Bolia præsenterer det nye Track-bord, som er designet af Studio Nooi som en del af den nye SS22 kollektion. 
Track fås i en udendørs og en indendørs version. 

Foråret bringer naturen ind i ethvert hjem og indbyder til smukke øjeblikke under solen. De nye designs fra 
Bolias SS22 kollektion er med til at skabe rammen om unikke øjeblikke såvel udendørs som i et lysfyldt interiør. 
Det gælder særligt det nye Track-bord, som dette forår lanceres i både en indendørs og en udendørs version.

Track Outdoor Spisebord er inspireret af den nordiske natur og forener råmaterialer på vellykket vis: bordp-
laden i massiv beton hviler på en minimalistisk metalramme, som fås i grå eller sort efter ønske. Bordets linjer 
er rene, detaljerne elegante og proportionerne raffinerede såvel som praktiske. Materialerne er nøje udvalgt 
for deres holdbarhed og vejrbestandighed. Track Outdoor kan matches med bænken fra samme serie eller med 
Seed-stolen, som vil bidrage med et let og harmonisk udtryk.

Track Spisebord kombinerer FSC®-certificeret (FSC® C165134) massivt egetræ med det samme minimalistiske 
metalstel for et let og underspillet look. Bordet bidrager til en varm og indbydende spisestue, der bringer forårs-
solskinnet indenfor. Track kan udbygges med afrundede tillægsplader, som tilføjes i hver ende af bordet og giver 
designet et mindre kantet og mere blødt look. I begge versioner er Track-bordet inspireret af den nordiske natur 
og skandinaviske designarv for traditionelt håndværk.
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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.

TRACK OUTDOOR 
SPISEBORD
Pris: 21.999 kr. 
Mål: H 74 cm, L 230 cm, B 90 cm
Materialer: Beton og lakeret stål

TRACK SPISEBORD
Pris: 21.999 kr. 
Mål: H 74 cm, L 200 cm, B 90 
cm
Materialer: FSC®-certificeret 
eg og lakeret stål

TRACK TILLÆGSPLADE
Pris: 5.999 kr.  (2 stk)
Mål: H 3 cm, L 50 cm, B 90 cm
Materialer: FSC®-certificeret 
eg


