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Vallila on suomalainen perheyritys, 
jonka tavoitteena on olla luova ja 
uudistuva sisustuksen edelläkävijä 
sukupolvesta toiseen.

Otto Berner 1903 —1987 

Vallila is a leading Finnish family-
run home textile company with 
ambitions to be a creative and 
refreshing leader in the world of 
interior design. We all believe in 
continuity, reliability and constant 
renewal.

Sisustamisen intohimoa 
Vallilassa vuodesta 1935 

Vallila: Passion for interior 
decoration since 1935

Vuonna 1939 Otto Berner rakennutti 
yritykselleen tilat Nilsiänkadulle 
Vallilaan. Kaunis punatiilinen 
tehdasrakennus toimii yhä yrityksen 
pääkonttorina sekä mallistojen 
näyttelytilana. Monipuolinen 
valikoima sisustustekstiilejä ja 
-tuotteita takaavat Sinulle rajattomat 
mahdollisuudet toteuttaa unelmasi.

The founder of our company, Mr. 
Otto Berner built the premises for 
his company in the eastern part of 
downtown Helsinki called Vallila. It 
became the name of the company, 
and the beautiful red brick building 
still acts as the headquarters 
and showroom of Vallila Interior. 
The versatile selection of interior 
decoration fabrics and products gives 
You boundless possibilities to fulfill 
Your dreams.

Valmisverho
Ready-made curtain

Passion for interiors Hulluna tiloihin

We are indeed the interior decoration specialists! 
You will be amazed at our extensive selection of home 
textiles, rugs and furniture combined with 75 years of Interior 
Design experience and know-how. This combination is the 
key to creating beautiful and inspiring homes. 

We have an unlimited amount of innovative ideas, long-term 
experience, commitment and determination that will fulfill 
your desires for fresh and tranquil interiors. Our enthusiasm 
for interior design transforms interiors into more beautiful, 
more inspiring spaces in which to live or work – in a way that 
almost approaches perfection.

Through our fabrics, we would love to share with You our 
sparkling passion by presenting the wonderful world of 
Vallila with all its various shades of colors.

Olemme sisustamisen asiantuntijoita, totta! Uskomaton 
valikoima kodinsisustuskankaita, mattoja, kalusteita, 75 
vuoden kokemusta ja tietotaitoa, joita tarvitaan näiden 
yhdistämiseen viihtyisiksi kodeiksi. 

Asiantuntemuksen lisäksi olemme täynnä innovatiivisuutta, 
sitoutumista ja heittäytymistä sekä peräänantamattomuutta. 
Tällä asenteella kehitämme osaamistamme. 

Olemme auttamatta ja aidosti hulluna tiloihin, niiden 
muuttamiseen kauniimmiksi ja sen tekemiseen tavalla, joka 
on joka kerta aavistuksen lähempänä täydellistä.

Haluaisimme, että Sinäkin kotisi sisustajana saat 
kankaidemme kautta kipinän intohimostamme ja voisit 
heittäytyä tähän ihanaan sisustuksen maailmaan koko 
sydämelläsi. 

Valmisverho
1 kpl / rypytysnauha / tankokuja 6 cm
sisältää silitettävän nauhan lyhennystä varten
( tarkista korkeus ennen lyhentämistä! )

Ready-made curtain
1 piece / shirring tape / rod channel 6 cm
iron-on-tape for adjusting lenght
( check lenght before shortening! )

140 cm x 240 cm


