
Skab et smukt uderum med nyheder 
fra Bolias forårskollektion

Den blomstrende forårssæson er skudt igang, og Bolia præsenterer nye udendørsdesigns for 2023. I år 
lancerer det skandinaviske designbrand fem nyheder, der egner sig perfekt til at skabe et fredeligt og 
elegant uderum med tidløse møbler, der holder i generationer.

Et udendørs spiseområde under en parasol eller under stjernehimlen, med taktile overflader, raffinerede propor-
tioner og enestående lang levetid: Bolia præsenterer sit nye spisebord til udendørsbrug, Track. Bordet er designet 
af Studio Nooi og skabt til at indgå i smukt samspil med det nordiske landskab. Track, som består af massiv 
beton eller FSC® certificeret (FSC® C165134) teaktræ på en minimalistisk grå eller sort lakeret metalramme, 
vil passe smukt ind i ethvert udendørs rum. Materialerne er nøje udvalgt med henblik på holdbarhed og mod-
standsdygtighed over for vejr og vind, og resultatet er et design, der vil holde i årevis. 

Fra samme serie præsenterer Bolia den nye Track Outdoor sofa, som inviterer den enkelte til et luksuriøst fri-
luftsliv, og som matches problemfrit med bordet af samme navn. Den solide metalramme omfavner de bløde, 
tuftede puder. Armlænene er særligt raffinerede med håndvævet fløjlsbuk, der dækker metallet for at beskytte 
mod temperaturudsving. Alle betræk er aftagelige, vaskbare og udskiftelige. De er vævet i olefin harmolan, en 
stærk fiber lavet af polypropylen, som er vand- og pletafvisende med henblik på et ubekymret udendørsliv.

Como Outdoor er designet af duoen Glismand & Rüdiger og er lige så elegant og minimalistisk som indendørsver-
sionen. Tilmed er udendørsversionen lavet af særligt slidstærke materialer, der kan modstå naturens element-
er. Como kommer i forskellige størrelser og højder, hvormed den enkelte kan skabe et nærmest skræddersyet 
udendørs afslapningsområde. Som noget nyt, fås Como Outdoor med en bordplade i FSC® certificeret teaktræ.
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med mere end 80 designbutikker i Europa samt webshops i 30 lande og 
forhandlere i mere end 50 lande verden over. Bolias designkollektiv inkluderer internationalt anerkendte designere, 
der deler en passion for holdbarhed, godt håndværk og bæredygtige løsninger. I tæt samarbejde skabes to årlige 

kollektioner; altid med afsæt i den foranderlige skandinaviske natur, og hvor ethvert design skræddersys til kundens 
behov og ønsker.

Den nye Arke serie af Studio Nooi består af siddemoduler og en puf til udendørs brug. Modulerne kan kom-
bineres efter ønske, og kan derfor tilpasses den enkeltes behov og den tilgængelige plads. Arke er kendetegnet 
ved generøse og runde volumener, som inviterer enhver til at nyde dovne sommerdage i haven eller på terrassen. 
Hvert modul har aftageligt og vaskbart olefinbetræk. Fine sømme langs de buede linjer fremhæver møblernes 
unikke form og håndværk.

Track Outdoor Sofaserie
Designet af Studio Nooi

Som en dekorativ detalje til in-
dretningen, lancerer Bolia nye 
designs i urtepotteserien Gap. 
Potterne er lavet af den tyske duo 
Böttcher & Kayser i let keramik 
og i alle størrelser. De skaber den 
perfekte minimalistiske ramme 
om grønne planter. Designet kan 
stables, hvilket gør det muligt at 
skabe levende landskaber i forskel-
lige højder og etager. 

Bolias udendørskollektion inviterer os ud i naturen. De fremhæver livets smukke sider og afslører solens sarte 
spil. En ny og inspirerende energi. Nyhederne er designet af dygtige designere fra hele verden, som deler Bolias 
passion for kreativitet og bæredygtighed, og alle produkter har 10 års garanti. 

Arke Outdoor Sofaserie
Designet af Studio Nooi

Gap Blomsterkrukker
Designet af Böttcher & Kayser
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