Bolias AW21 kollektion
Træ, bæredygtigt stof, glas, en stol i genbrugsplast ... Bolias nye AW21 kollektion skaber
et beroligende rum, en invitation til at træde tilbage fra den hastige hverdag og ind
i naturens verden. Hvert produkt er håndlavet med materialer af højeste kvalitet, der
holder over tid og kan videreføres fra generation til generation.
Når efteråret indtræder med sin palette af jordfarver og brændte nuancer, er tiden inde
til at søge mod fredfyldte og beroligende indendørs rum. Farverne er nedtonede og
varme, i kraft af at træ og taktile råmaterialer gør deres indtræden. Bolias efterår er
drømmende og stille. Det giver associationer til den blide regn, duften, der følger, solen,
der stiger op på en smuk dag og går ned i en varm skumring. Dette er essensen af Bolias AW21 kollektion. En serie af nye designs skabt af de bedste internationale designere
og nye talenter og skræddersyet af europæiske producenter, der er excellerer i deres
håndværk.

Skandinavisk design
Bolia tror på, at godt design ikke kun
er, hvad vi ser, men også hvad vi føler.
Derfor er AW21 kollektionen inspireret af den skandinaviske natur, dens
foranderlige årstider og rolige jordfarver. Hvert rum, lige fra stuen og
soveværelset til gangen og hjemmekontoret, er designet til at skabe en
fredelig og luksuriøs atmosfære.

Naturen indenfor
Kollektionen sætter de rene naturmaterialer i fokus. Bolia introducerer for første gang
en stol af genbrugsplast. Samtidig byder serien af accessories på keramik og glas, der
er struktureret, sandblæst eller håndmalet med henblik på at tilbyde unikke, taktile og
blide designobjekter. Lænestolene og sofaerne, opbevaringsenhederne, bordene og
hylderne er lavet af massiv eg, valnød eller ask og fås med naturlige, olierede eller farvede overflader. Alt træet er FSC®-certificeret (FSC® C165124). Polstringsstofferne har en
beroligende effekt takket være deres taktile egenskaber og strukturer udført i linned,
bouclé, uld eller fløjl, som alle er STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificerede og fremstillet uden skadelige kemikalier. Al læder er certificeret og sporbart af højeste kvalitet,
hvilket garanterer gennemsigtighed og dyrevelfærd. Tæpperne er naturlige og Care &
Fair certificerede. Messing, ubehandlet stål og naturlige sten såsom marmor, italiensk
travertin eller poleret beton introduceres ligeledes i kollektionen. Og med naturlige materialer som hamp, kork og papirflet, forbliver Bolias designs tidløse takket være brugen
af materialer, der tydeligt afspejler brandets skandinaviske arv.

Nye fortolkninger
En af de største tilføjelser er Elton - en serie af sofaer, puffer og daybeds, designet af
Glismand & Rüdiger. Seriens slanke silhuet fremhæves af en håndlavet træramme, der
nærmest svæver over gulvet, og som kompletteres af bløde hynder. De tidløse linjer fremhæver Bolias skandinaviske arv, men også det omhyggelige håndværk, der har bragt
serien til live.
Med AW21 kollektionen introduceres ligeledes Haven-serien, som bringer det minimalistiske design helt ind i soveværelset. En sengeramme, et hovedgærde og tre spejle
designet med lige dele æstetik og funktionalitet. For eksempel har sengerammen en
integreret hylde, hvor man kan stille sin kaffekop eller lægge sin bog fra sig. Denne serie,
skabt af designerne Steffensen & Würtz, giver soveværelset et diskret løft af ro, eksklusivitet og naturlig enkelhed, hvor enhver kan finde hvile og tilflugt fra den travle hverdag.

AW21 kollektionen
En sofa eller et sofabord til stuen, en
seng og et tæppe til soveværelset,
opbevaring og et tøjstativ til gangen,
et træbord til et inspirerende arbejdsområde ... Det er tid til at tilpasse
interiøret til en ny sæson.

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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