Aya – en modulsofa med
aftageligt betræk
Aya er en modulsofa med et luksuriøst og bohemepræget udtryk. Dens designere,
den danske duo Says Who, var inspireret af idéen om at udtrykke bæredygtighed visuelt. Modulsofaen med tilhørende puffer blev lanceret dette forår som en del af Bolias
SS21-kollektion.
Aya er kendetegnet ved et aftageligt betræk, ved kvalitetshåndværk og ved en ramme
af FSC®-certificeret træ (FSC® C165134). Designduoen Says Who har med sofaen arbejdet ud fra en tanke om at kombinere et luksuriøst designsprog med nogle kunstneriske
friheder og bæredygtige håndværkselementer.

Det aftagelige betræk gør det praktisk at vaske eller udskifte tekstilet,
hvilket forlænger sofaens levetid.
Sofaen fås i alle Bolias tilgængelige
stoffer, inklusive det helt nye Soil, et
blødt, fladvævet stof fremstillet af
60% genbrugte flasker foruden STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificeret
tekstil. Holdbarheden af dette stof
er i særdeleshed i overensstemmelse
med designets ånd: “Aya er et typisk
japansk navn, der betyder ‘design’,
men også – i andre sammenhænge –
‘god samvittighed’,” forklarer designerne.

“Vi fokuserede især på
brugen af materialer,
farver og den tilhørende
taktilitet for at sikre os, at
helheden afspejler idéen
om renhed og enkelhed”,
tilføj duoen.
Aya er et tilflugtssted.
Med sine store, komfortable hynder og sit bløde
udtryk blev denne sofa
skabt for at tilbyde sine
brugere en oase af komfort og afslapning.

Pris:
afhænger af valgte moduler
Mål:
H 60 cm x B 121 cm x
sædehøjde 40 cm x siddedybde 112 cm
Materiale:
Polyester og olieret valnød

Designed by Says Who
Says Who: ”Godt design er funktionelt. Det skiller sig ud og fortæller en historie. Det
efterlader et varigt indtryk, der beriger vores liv på måder, vi slet ikke havde forestillet
os. Når design er bedst, beriger det vores hverdag på flere planer.”

Bolia.com
Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 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 samarbejde 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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