
”Continental elegance”
En varm palet af naturlige nuancer
Bolias femte ”mood”, Continental elegance, forener træhåndværk med naturlige farv-
er. Stemningen tager udgangspunkt i årstidernes omskiftelige udtryk og kombinerer 
det lette og elegante med et dybere og tungere univers. Continental elegance vil 
være en vektor for en atmosfære af ro og finesse skabt af bløde og naturlige materi-
aler.

Continental elegance udforsker kontraster og materialer og henter inspiration fra de 
varme nuancer i naturen. Den femte af de ni Bolia-stemninger er også en del af De-
sign Atelier: et nyt kreativt koncept, som nu kan findes i de fleste af brandets butikker. 
Continental elegance forbinder bløde og naturlige overflader såsom sporbart læder og 
blød fløjl med massivt træ og lette, sofistikerede overflader såsom porcelæn og krys-
tal. Med hensyn til farverne, så kommer de i nuancer af brunt med udtryksfulde navne 
som Memory Light Brown, Sydney Mocca, Pure Sand og Laine Light Brown.

Til afslappende aftener eller søndage, 
så prøv at sætte dig til rette i en sofa 
fra Caisa-serien. Med et design inspir-
eret af bølgende bakker, eventyrbløde 
skumpuder og gletsjere i det nordlige 
Skandinavien fanger Caisa naturens 
skønhed i en række konfigurationer, 
der spænder fra en 2-personers til en 
7-personers sofa i et urbant, tidløst 
og rent design og et let og luksuriøst 
udtryk. Balloon-lamperne tilfører det 
sidste lysende touch. Deres elegante 
og transparente stof skaber en let og 
legende effekt, når lyset brydes diffust 
på en næsten hypnotisk måde. Conti-
nental elegance inviterer naturens ro 
mixet med en følelse af blødhed og 
ægthed indenfor i alle rum, både pri-
vate og offentlige.

Nogle designs i Bolias kollektion illustrerer særligt denne stemning såsom opbevar-
ingsmøblerne i serien Cana. Serien, som har et blødt og beroligende udtryk takket 
være dens materialer, fås i forskellige designs og inkarnerer autencitet og brugen af 
naturlige og bæredygtige materialer. Designet af Steffensen & Würtz, formidler det en 
idé om enkelhed og om at vende tilbage til det basale. Alp-bordet og -bænken fra Ra-
mos Bassols, også i træ, er inspireret af de samme autentiske værdier. Deres naturlige 
og nedtonede udtryk, udformet i solidt træ af FSC®-certificerede træsorter, fremkalder 
selve ånden i skandinavisk design.

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med mere end 60 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, 
Tyskland, Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også 

med mere end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samar-
bejde med amerikanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias 

designkollektiv består af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for 
New Scandinavian Design og bæredygtige designs. 
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