
Bolias SS23 kollektion er landet
Bolia byder velkommen til et lyst og sanseligt forårsunivers med sin nye SS23 kollektion. Kollektionen 
er inspireret af den skandinaviske natur og dens dynamiske energi og inviterer os til at omfavne den 
blomstrende forårssæson og solens første stråler. Med håndlavet design i naturens bedste materialer og 
en neutral farvepalet - drømmeagtig og rolig.

Bolias forårskollektion er designet af anerkendte designere fra hele verden. Ethvert design er skabt af de bedste 
og mest holdbare materialer, naturen har at byde på. Denne nye kollektion byder på længe ventede forårsfarver, 
fremhæver livets skønhed i fuldt flor og afslører en frisk og inspirerende energi. En kollektion af tidløse designs 
til både inde og ude.

Med Bolias nyheder til soveværelset er der fokus på ro, fred og taktilitet, med bløde teksturer, naturlige nuancer 
og en beroligende følelse af stilhed. Elton sengerammen er designet til at passe til Zeni-madrassen og giver opti-
mal komfort, mens de rene linjer understreges af en håndlavet egetræsramme. Elton er designet med udskiftelige 
dele, som gør det muligt for sengerammen at modstå tidens tand.

De elegante og luftige Anelli lamper finder ligeledes deres plads i soveværelset – eller i et hvilket som helst an-
det rum, hvor de vil sprede et blødt lys. Pendellamperne er lavet af en elegant sammensætning af egefinerringe, 
ophængt ved hjælp af en tynd snor.

Uderummet er ligeledes i centrum i den nye kollektion. Ifølge Bolia er skønhed, udeliv og natur de bedste kilder 
til inspiration og energi. Derfor har det danske designbrand udviklet en udendørskollektion, som er med til at 
skabe ideelle rammer for et behageligt og dynamisk udeliv, og som rummer både sofaer, borde, puffer, stole, 
urtepotter og belysning. De er alle designet med komfort, funktionalitet og holdbarhed i tankerne. Track sofaen 
tilbyder en luksuriøs fortolkning af udelivet. Den er skabt af en solid metalramme og beklædt med luftige puder 
med aftageligt betræk, der sikrer en lang levetid.
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 80 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.

Dazingfeelsgood vandt Bolia Design Award i 2017 med Latch serien, og Latch spisebordet er nu, med sit skulp-
turelle udtryk og organiske former, en del af Bolias kollektion. Bordet understreger naturens skønhed med sin 
FSC®-certificerede massive egetræskonstruktion.

Endelig udvider Bolia sin wellness-kollektion og lancerer Lenya yogaserien: en invitation til at tage en dyb in-
dånding og nyde en revitaliserende pause. Produkterne er lavet af kork, læder og skum af 30% genbrugspolyeth-
ylen, og beklædt med praktiske detaljer som bærehåndtag og stropper. Et design, der er alt for smukt til at blive 
gemt væk efter brug.

Elton Bedframe 
Designed by Glismand & Rüdiger

Anelli Pendant
Designed by Meike Harde

Track Outdoor Sofa
Designed by  Studio Nooi

Latch Dining Table
Designed by  Dazingfeelsgood

Lenya Yoga Series
Designed by  Meike Harde


