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Finlayson lanseeraa täysin uudenlaisen saunatuotteiden kokonaisuuden 

Uusi Hetki-tuoteperhe hellii saunojaa 
 

Finlaysonin kevään ja kesän mallisto täydentyy täysin uudenlaisella 
saunatuotteiden kokonaisuudella, pehmeällä Hetki-tuoteperheellä. Suomalaiseen 
elämäntyyliin kuuluu olennaisena osana rentoutuminen saunan lämmössä. 
Suomalaiset saunovat kesämökeillä, mutta yhä useammat löylyt heitetään 
kaupunkisaunoissa, jotka ovat keskeinen osa omaa kotia. Sauna ja kylpyhuone 
sisustetaan tekstiileillä oman näköiseksi kylpymaailmaksi. 
 
 

Saunahetki on kiireetön ja rentouttava 
Finlaysonin uuteen Hetki-tuoteperheeseen kuuluu 
pyyhkeitä, laudeliinoja, varvastossut ja kylpytakit 
aikuisille ja lapsille. Kokonaisuuden täydentävät 
pehmeät, puuvillaiset matot. 
 
− Lähtökohtana oli suunnitella Finlaysonille oma 
ajaton ja moderni saunatuotteiden kokonaisuus. 
Syntyi Hetki-tuoteperhe, joka hellii saunojaa. 
Hetki-nimi tulee siitä rentouttavasta omasta 
hetkestä, jonka saunan rauhassa ja lämmössä 
saa viettää. Raidoitus ja erilaiset struktuurit luovat 
tuotekokonaisuudelle tunnistettavan ja tyylikkään 
ilmeen, kertoo Finlaysonin suunnittelija ja 
tuotepäällikkö Liisa Suurla.  
 
 
 

 
Hetki-tuotteilla kotiin hemmotteleva kylpymaailma  
 
Pehmeät saunatekstiilit hellivät niin saunojan kehoa kuin 
mieltä. Materiaalina Hetki-pyyhkeissä ja -kylpytakeissa on 
kevyt puuvillafrotee. Laudeliinoissa on nostalginen, 
vohvelimainen struktuuri. Finlayson Hetki-saunatuotteet 
on suunniteltu koko perheelle ja kokonaisuudesta voi 
luoda erilaisia yhdistelmiä.  
 
Uudet tekstiilit ovat edullinen ja käytännöllinen tapa luoda 
omalle saunalle uusi ilme ja tehdä saunomisesta oma 
hemmotteluhetki. Hetki-tuotteiden värimaailma on hillityn 
tyylikäs ja se on suunniteltu sopimaan yhteen Finlaysonin 
Polku-pyyhesarjan värien kanssa. 
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Finlaysonin Hetki-saunatuotteet: 
 
Kasvopyyhe 

- koko 30x50 cm 

- värit: luonnonvalkoinen/vihreä ja harmaa 

Käsipyyhe 
- koko 50x70 cm 

- värit: luonnonvalkoinen/vihreä ja harmaa 

Kylpypyyhe 
- koko 90x180  

- värit: luonnonvalkoinen ja harmaa 

Laudeliina, 2 kpl 
- koko 55x55 cm 

- värit: harmaa ja vihreä 

- vohvelimainen pinta 

Laudeliina 
- koko 55x160 cm 

- värit: harmaa ja vihreä 

- vohvelimainen pinta 

Kylpytakki 
- koot M ja L 

- värit: luonnonvalkoinen ja harmaa 

Lasten kylpytakki 
- koot 130−140 cm ja 150−160 cm 

- vetoketjullinen 

- värit: luonnonvalkoinen ja harmaa 

Tossut 
- koot M ja L aikuisille 

- värit: luonnonvalkoinen ja harmaa 

- varvastossujen mukana tulee kätevä säilytyspussi 

Hetki-kylpymatto 
- koko 60x90 cm 

- kaksipuolinen, raidallinen 

- värit: vihreä, sininen, harmaa ja beige 

Finlaysonin Hetki-saunatuotteet ovat saatavilla tammikuusta 2014 
alkaen Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä ja hyvin 
varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. 
 
Lisätiedot:  
 
Liisa Suurla, tuotepäällikkö, Finlayson Oy  
p. 020 721 3586 tai sähköposti liisa.suurla@finlayson.fi   
 
www.finlayson.fi  

http://www.finlayson.fi/
mailto:liisa.suurla@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
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Kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 
 
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 
p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi 
 
Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa suoraan osoitteesta: 
http://media.digtator.fi/digtator/public/a49638309ba4ca6736c4fc2085a32e88/  
 
Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja valmistaa 
korkealaatuisia sisustustekstiilejä sekä nukkumiseen liittyviä tuotteita Finlayson- ja Familon-brändin alla. 
Finlaysonilla on yhteensä 22 omaa myymälää, tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa, Venäjällä ja 
Baltiassa. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. 
Finlaysonin palveluksessa vuonna 2012 oli noin 280 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 46 miljoonaa 
euroa. 
 
 
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ 
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