
 

Outdoor nyheder fra Bolia
Designet til at holde i årevis

I forbindelse med lanceringen af sine forårsnyheder udvider Bolia ligeledes sin 
udendørskollektion, som nu omfatter outdoor designs i næsten alle kategorier. Takket 
være disse nye designs, er det nu muligt at indrette en komplet udendørs oase med 
New Scandinavian Design.

Foråret har meldt sit indtog og annoncerer ligeledes ankomsten af fire nye udendørs 
designs fra Bolia - fire udendørsprodukter, der er kommet til live igennem en nyfortolk-
ning af eksisterende indendørs designs. 

I kraft af sine raffinerede proportioner og detaljer sætter Track Outdoor bordet scenen 
for et gennemdesignet spisemiljø, på terrassen eller ved siden af poolen. Track Outdoor 
er designet af italienske Studio Nooi og kan kombineres med en bænk i samme serie 
eller med den elegante Seed stol, som bidrager med et let og elegant look. Track Out-
door bordet er håndlavet med en bordplade i beton, der flyder ud i ét med bordbene i 
grålakeret stål. Et tidløst design, der er skabt til at modstå vind og vejr takket være sine 
materialer af høj kvalitet samt enestående stabilitet og holdbarhed. 

Fjerde og sidste udendørsnyhed er 
Seed Outdoor stolen designet af Hans 
Thyge & Co. Seed Outdoor får med 
eller uden armlæn og er udformet 
omkring en poetisk formet skal, lavet 
udelukkende af genbrugsplast. Seed 
er designet til at omfavne enhver med 
enestående komfort og støtte. Den 
tilbyder bløde kurver, som omfavner 
kroppen og sikrer den samme kom-
fort som i stolens indendørs version.

Foråret bringer en ny frisk og inspire-
rende energi, som inviterer på smuk-
ke stunder under solens skær. Bolia 
Spring Collection byder på et let og 
sensuelt designunivers med tydelige 
referencer til den skandinaviske natur 
og forårssæsonens optimistiske per-
spektiver. Alle nyhederne er desig-
net af talentfulde designere fra hele 
verden, som deler Bolias passion for 
kreativitet og holdbarhed.

Como Outdoor sofabordet er enkelt, men sofistikeret, og skabt efter samme æstetik og 
udtryk som den originale indendørsversion. Det enkle og elegante sofabord er lavet af 
særligt modstandsdygtige materialer; beton og stål præsenteret i en mat finition, der 
står i smuk kontrast til de naturlige omgivelser.

Dette forår byder Bolia også velkommen til den nye udendørs version af Drum sofabor-
dene fra kaschkasch. Drum sofaboardet, som er skabt med de samme materialer som 
Como Outdoor, fås i forskellige størrelser og former, der kan mikses og matches. De 
rene linjer er minimalistiske og moderne, mens den runde form giver designet en stor 
alsidighed.
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 74 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.
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