Stay-serien
Essensen af en siddeplads
Andreas Lund har designet en serie af bæredygtige stole til Bolias nye forårskollektion. Stay, som stolene hedder, leveres i særskilte dele i en flad pakke og har en klar
reference til danske designtraditioner. Når du ser nærmere på Stay-stolen, bemærker
du den essentielle skønhed i træet, den er lavet af. Det naturlige materiale kombineret
med en holdbar konstruktion, der kan skilles ad, giver stolen en bæredygtig profil og
en lang levetid.
Bolia introducerer Stay designet af den danske designer Andreas Lund. Stolenes klassiske udtryk kommer lige så meget fra deres grundlæggende struktur som fra det naturlige
materiale træ, der gør dem til et solidt, klassisk design. ”Jeg vil sige, at sædets form og
den måde, benene omfavner det på, er det vigtigste aspekt ved stolen. Stay har en blød
karakter, og dens konstruktion er let, hvilket giver den et meget ærligt udtryk”, forklarer
Andreas Lund.

Skandinavisk design
Egetræet giver Stay-stolen et meget
skandinavisk udtryk, som forstærkes
af inspirationen fra traditionel
træbearbejdning: ”Træhåndværk har
altid været en del af menneskets liv,
og håndværket kan derfor give folk
en følelse af ro og tryghed. Stolen er
lavet af et enkelt materiale, hvilket gør
den harmonisk og homogen”, tilføjer
designeren.

Stay er også kendetegnet ved en bæredygtig
tilgang, hvor hver stol er
lavet af FSC®-certificeret
træ, samlet med kun fire
skruer og leveret i en flad
pakke, hvilket mindsker
transporten af luft og
dermed CO2-aftrykket
under transport. Delene
kan desuden udskiftes
over tid, hvilket tilføjer
ekstra år til designets
levetid og manifesterer
Bolias bæredygtige ambitioner. (FSC®-C165134)

Priser:
2.499 kr. (grålakeret bøg 2.199 kr.)
Mål:
Siddehøjde 45 x siddedybde 46
x bredde 43,7cm
Materialer:
Olieret eg, hvidpigmenteret olieret eg
eller grålakeret bøg

Andreas Lund
Bag ethvert design fra Andreas Lunds
hånd ligger følgende værdier: at
skabe et tidløst og holdbart design i
en moderne og innovativ skandinavisk
ånd, samt en konstant opmærksomhed på produktets miljøpåvirkning.
Andreas Lund er uddannet på Danmarks Designskole, har sit eget designstudie og underviser samtidig
på Danmarks Designskole og på Det
Kongelige Danske Kunstakademi.

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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