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Anna tänä vuonna hemmotteleva tekstiililahja:  
 

Finlaysonin ylelliset pellava- ja satiinipussilakanat ja muhkeat 
pyyhkeet valloittavat kevään lahjapaketeissa 
 

Kevään ja kesän juhlien lahjakausi lähestyy kovaa vauhtia. Finlaysonin pehmeistä 
pellava- ja satiinipussilakanoista ja muhkeista froteepyyhkeistä paketoidaan kevään 
ylellisimmät ja odotetuimmat paketit. Klassisen tyylikkäät J.F. by Finlayson -tekstiilit 
kestävät aikaa ja sopivat niin äitienpäivälahjaksi kuin hääparille. Hohdokkuutta 
lahjapakettiin tuovat Finlaysonin kevään upeat satiiniuutuudet. 
 

J.F. by Finlayson -malliston tekstiilit ovat arjen ylellisyyttä ja 
laatua, jonka tunnistaa kosketuksesta. Laadukkaista 
materiaaleista valmistetut ja hillityn väriset J.F. by Finlayson -
tuotteet ovat mitä mainioin valinta lahjapakettiin − myös 
vaativaan makuun ja arvokkaaseen juhlaan.  
 
Emilie-pellavapussilakanat ovat kivipestyä pellavaa ja 
tuntuvat ihoa vasten ihanan viileiltä. Valitse pussilakanan väri 
juuri lahjansaajalle sopivaksi kolmesta tyylikkäästä 
vaihtoehdosta: valkoinen, harmaa tai beige. Esimerkiksi 
hääparin lahjakokonaisuutta voi täydentää upeilla, 
palmikkokuvioisella Amanda-torkkupeitteellä ja Amanda-
koristetyynynpäällisillä, jotka ilahduttavat pehmeydellään ja 
kauneudellaan.  
 

Kevään toiveväri on kanerva 
 
Klassisesta sisustustyylistä pitävä ihastuu ensisilmäyksellä 
J.F. by Finlayson -malliston kanervanvärisiin, pellavaisiin 
Greta-koristetyynynpäällisiin. Kaunis Greta-kuosi on 
saatavilla myös upeana pellavapöytäliinana. Paketoi upeat 

kanervanväriset Greta-tekstiilit lahjaksi esimerkiksi äitienpäivänä.  
 
Ihana kanervan väri toistuu myös muhkeissa Marie-froteepyyhkeissä, joissa on klassisen tyylikäs 
pintakuviointi. Reilun kokoinen Marie-kylpypyyhe on arjen luksusta ja hemmottelee kylvyn 
päätteeksi.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60641-0100-03-05/Emilie-pellavapussilakanasetti#.Uyga9s5njNE
http://www.finlayson.fi/tuote/20995-0336-01-04/Amanda-torkkupeite
http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=amanda&x=0&y=0
http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=amanda&x=0&y=0
http://www.finlayson.fi/tuote/80813-4520-08-10/Greta-pellavakoristetyynynpäällinen
http://www.finlayson.fi/tuote/80419-4520-08-06/Greta-pellavapöytäliina%20145x280cm
http://www.finlayson.fi/tuote/70156-1388-03-06/Marie-kylpypyyhe%2090x180cm
http://www.finlayson.fi/tuote/70156-1388-03-06/Marie-kylpypyyhe%2090x180cm#.UyBmGM5njNE
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Herkät satiinit ovat varma lahjavalinta 
 
Finlaysonin kevään uudet satiinikuosit ovat toinen toistaan upeampia 
ja aina tyylikäs valinta lahjapakettiin. Anu Kanervon suunnittelemien 
Hortensia-satiinipussilakanoiden herkkä kukkaloisto ihastuttaa 
romanttisen tyylin sisustajaa. Värivaihtoehtoina ovat turkoosi-vihreä ja 
harmaa-roosa.  
 
Sami Vullin käsialaa olevien Nemo-satiinipussilakanoiden 
yksinkertainen ja aaltomainen kuvio hurmaa modernin sisustajan. 
Pussilakanoissa viehättää myös trendikäs liukuvärjäys. Valitse joko 
dramaattinen musta-harmaa tai lempeä violetti-sininen.  
 
Sesongin näyttävin satiiniuutuus ja hienostunut lahjavalinta on Pauliina 
Karaisteen suunnittelemat Niityllä-satiinipussilakanat, joissa yhdistyvät 
kesäisen luonnon värit ja kuviot. Kuosin kauniisti toteutettu 
kerroksellisuus ja kuulaus lumoavat lahjansaajan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Silmu-froteet tuovat silkkistä pehmeyttä kylpyhetkiin  
 
Haluaisitko antaa lahjaksi ylellistä hemmottelua viikon jokaiselle 
päivälle? Finlaysonin silkkisen pehmeät Silmu-pyyhkeet ovat 
mainio lahjavalinta henkilölle, joka rakastaa hemmottelevia 
kylpyhetkiä myös keskellä arkea. Silmu-froteetuotteiden ihana 
pehmeys syntyy puuvillan, soijan ja modaalin parhaiden puolien 
yhdistelmästä. Silkkinen ja imukykyinen Silmu-pyyhe kuivuu 
nopeasti uutta käyttöä varten ja tekee pieneenkin kylpyhuoneeseen 
ylellisen vaikutelman. Sopivan lahjakokonaisuuden voit koota 
tyylikkään värisistä Silmu-pyyhkeistä ja täydentää sitä muilla sarjan 
kylpytuotteilla, kuten esimerkiksi pehmeällä Silmu-kylpytakilla tai 
kätevällä Silmu-pyyheturbaanilla. 
 
Tiedotteessa esiteltyjä Finlaysonin lahjatuotteita on saatavilla 
Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä sekä 
valikoidusti jälleenmyyjien valikoimasta kautta maan.  

 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60710-4643-02-06/Hortensia-satiinipussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60710-4646-01-06/Nemo-satiinipussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60710-4652-02-06/Niityllä-satiinipussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuotteet/Finlayson-tuotteet/Kylpyhuonetekstiilit/Yksiv%C3%A4riset%20pyyhkeet/Silmu-pyyhkeet?openGroup=1408
http://www.finlayson.fi/tuote/70220-0002-01-06/Silmu-kylpytakki%20S/M#.UygejM5njNE
http://www.finlayson.fi/tuote/70280-0005-01-12/Silmu-turbaani?nosto=searchResults
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Lisätiedot:  
 
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy  
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@finlayson.fi   
 
www.finlayson.fi 
 
 
Kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 
 
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 
p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi 
 
Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa osoitteesta:  
https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/finlayson_kevaan_lahjavinkit  
 
 
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 2013 oli noin 270 
henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 45 miljoonaa euroa. 
 
 

mailto:mailis.linnola@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/finlayson_kevaan_lahjavinkit

