
Foråret er på vej
Oplev Bolias Outdoor Collection

Mens naturen springer ud i fuldt flor, præsenterer Bolia sin kollektion designet til at skabe rolige og ind-
bydende udendørsrum. Orlando Outdoor sofaen, Como Outdoor sofabordet, Track Outdoor spisebor-
det og Seed Outdoor stolen er alle designet med form, funktion og lang levetid i tankerne.

Lyset og det varme vejr vender snart tilbage med fornyet energi, der inviterer os til at skabe nye, smukke minder 
under solen. Bolias Outdoor Collection er en invitation fra naturen til at gå forårssæsonen i møde, fuld af opti-
misme og positive perspektiver. Til vores udendørs refugier tilbyder Bolia et bredt udvalg af designs, tilpasset 
udendørs brug. Produkternes elegante og moderne silhuet er skabt af materialer af højeste kvalitet, hvilket sikrer 
fremragende modstandsdygtighed over for vind, vejr og UV.

Orlando modulsofaen blev oprindeligt designet til indendørs brug og derefter lanceret i 2020 i en udendørs ver-
sion: Orlando Outdoor O2. Sofaen sætter en perfekt ramme om hyggelige sommeraftener og fredelige stunder 
på terrassen. Duoen bag designet, Glismand & Rüdiger, har udarbejdet et system af moduler, der kan sam-
mensættes i konfigurationer af mange forskellige størrelser, og som er tilgængelig i mørkegrå, lysegrå og beige.

Como Outdoor sofabordet er enkelt, men sofistikeret, designet med samme elegante silhuet som den originale 
indendørsmodel. Bordets top er lavet af beton, tilgængelig i beige og en mat mørkegrå finish. Sofabordets mate-
rialer og linjer harmonerer perfekt med naturlige og moderne miljøer. 
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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

Track-bordet er ideelt til en frokost under solen og skaber et luksuriøst spisemiljø med sine minimalistiske lin-
jer. Bordet, designet af Studio Nooi, er tilgængeligt med en bordplade i beton, og snart også i FSC®-certificeret 
teak for et anderledes og mere varmt udtryk.

Seed-stolenes moderne designsprog spiller perfekt sammen med Track-bordets moderne linjer. Denne alsidige 
serie af udendørsstole designet af det danske studie Hans Thyge & Co. fås i flere udgaver, der kan mikses og 
matches efter ønske: med eller uden armlæn og i grå eller sort finish. Det formstøbte sæde er lavet af genbrug-
splast og designet med enestående komfort. Seed-stolene er UV- og vejrbestandige og er ideelle til udendørs 
brug. 

Dette forår kan Bolia ligeledes annoncere lanceringen af den nye Track Outdoor sofa. Sofaen, som præsenterer 
den samme minimalistiske form som spisebordet af samme navn, kommer til at komplementere Bolias voksende 
udendørskollektion og er en del af Bolias SS23-kollektion, som lanceres til marts.
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