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Harmoniaa juhlakauteen 

Pitkä ja pimeä syksy taittuu, kun joulun valot valaisevat kodit ja ka-
dut. Juhlan tunnelmaan virittäydytään yhdessä läheisten kanssa, ja 
jouluntaika on käsin kosketeltavissa läpi juhlakauden. Iittalan lahja-
vinkit inspiroivat luomaan lämmintä tunnelmaa ja vaalimaan joulun-
aikaa.  

    
 
Juhli tyylillä 

Alfredo Häberlin luoma rakastettu Es-
sence-sarja verhoutuu juhlan kunniaksi 
tummanharmaaseen, sammalenvihreään 
ja vaaleaan pinkkiin. Iittalan lasitehtaalla 
suupuhalletuista kausituotteista on kai-
kissa väreissä saatavilla juomalasi (0,35 l) 
ja sammalenvihreänä sekä vaalean pink-
kinä kaadin (1 l). Modernista, pelkistetystä 
muotoilusta tunnetun sarjan salaisuus pii-
lee ohuessa reunassa, jonka ansiosta la-
sista on miellyttävä juoda. Essence on 
elegantti osa juhlakattausta tai erinomai-
nen lahja.  

Joulutunnelmaan pääsee viimeistään kuu-
sen koristelun myötä. Iittalan uudet, suu-
puhalletut lasikoristeet ovat saaneet pe-
rinteisen punaiset sävyt, jotka sopivat 
kauniisti erilaisiin sisustuksiin. Koristeet 
myydään kauniissa, pyöreässä laatikossa, 
joka sopii sellaisenaan lahjapakkaukseksi. 

Vuosittain ilmestyvä Iittalan keräilypallo 
kunnioittaa tänä vuonna Tapio Wirkkalan 

suunnitteleman Ultima Thulen 50-vuotis-
juhlaa. Lasipallo on koristeltu Ultima Thu-
lesta tutulla kuviolla, joka tuo mieleen lu-
men ja jään.  

Leikkisä Lumipeippo 

Birds by Toikka -sarjan kauden lintu on 
ihastuttava Lumipeippo. Pohjoisen talvista 
inspiraationsa saanut lintu on suupuhal-
lettu kirkkaasta lasista. Kokonaisuuden 
kruunaa täpläkoristelu ja kiiltävä, harmaa 
nokka.  

Oiva Toikka on jo neljänkymmenen vuo-
den ajan yhdistänyt rakkautensa luontoa 
ja taidelasia kohtaan ja luonut yli 500 leik-
kisää lintua. Suupuhalletuissa linnuissa 
näkyy muotoilijan ehtymätön mielikuvitus 
ja Iittalan lasinpuhaltajien taitava käsityö. 
Lumipeippo on tyylikäs lahja keräilijälle tai 
lintujen ystävälle.  

Klassikoiden juhlaa 

Alvar Aalto -kokoelman ruusukullan väri-
set teräsvadit sopivat täydellisesti juhla-

pöydän keskipisteeksi. Lämmin metallin-
sävy luo mielleyhtymän Alvar Aallon 
suunnittelemiin rakennuksiin, joiden kah-
voissa ja kaiteissa on usein käytetty läm-
pimiä metallinsävyjä. Vateja on saatavilla 
neljässä eri koossa, ja ne sopivat erin-
omaisesti alkupalojen tarjoiluun tai jouluis-
ten asetelmien luomiseen. 

Kaj Franckin suunnittelema ikoninen 
Teema kauniissa joulunpunaisessa sä-
vyssä tuo juhlatunnelmaa jokaiseen kat-
taukseen. Syvä, karpalonpunainen väri 
yhdistettynä valkoiseen tai harmaaseen 
luo harmonisen joulutunnelman, ja sävy 
on kaunis myös sellaisenaan.  

 

  

 
 
 
 



  
 

 

 

Tuote- ja suositushintatiedot: 
 

 

 

 

  
     

Essence-kaadin 100 cl,  
vaalea pinkki, 89 € 

 Essence-kaadin 100 cl,  
sammalenvihreä, 89 € 

 Essence-juomalasi  35 cl, 
tummanharmaa, 64,90 € / 2 kpl 

     

     
     

Essence-juomalasi 35 cl,  
sammalenvihreä, 64,90 € / 2 kpl 

 Essence-juomalasi 35 cl, 
vaalea pinkki, 64,90 € / 2 kpl 

 5 joulupallon setti, 80 mm, pu-
nainen, 24,90 € 

     

 
 

 

  
     

Uusi Ultima Thule -joulupallo,  
80 mm, 24,90 € 

 Teema-lautanen 26 cm,  
punainen, 16,90 € 

 Alvar Aalto -kulho 60x358 mm, 
ruusukulta, 139 € 

 

 

 
 
 

 

    



  
 

 

 

  

 

 
 

     

Birds by Toikka Lumipeippo 
175x70 mm, 279 € 

 Nappula-kynttelikkö 251x263 
mm, tummanharmaa, 139 € 

 Nappula-kynttelikkö 251x263 
mm, valkoinen, 139 € 

  
 

 

      
Valkea-tuikku 60 mm sade, 
19,90 €, saatavilla myös har-
maa, kirkas, hiekka, turkoosi ja 
merensininen 

 Nappula-pöytäkynttilänjalka 107 
mm, sammalenvihreä, 69 € 

 Ultima Thule -setti sade, kaksi 
20 cl lasia sekä 50 cl karahvi, 
143,90 € / setti 

 

 

 

 

 
     
Ultima Thule -paperiservetti 
33 cm, punainen, 4,90 €. 
Saatavilla myös harmaana 
 

 Ultima Thule -keittiöpyyhe 
47x70 cm, punainen, 11,90 €. 
Saatavilla myös harmaana 

 Ultima Thule -kynttilälyhty 65 
mm, sade, kirkas, harmaa ja 
mattakirkas, alkaen 19,90 € 

Uutuuksien toimitukset elokuu 2018. 
 

Lisätiedot: 
Noora Hostikka | PR- ja viestintäpäällikkö 

Puh. +358 50 5666 101 

noora.hostikka@fiskars.com 

www.iittala.com 

 
Iittala on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki.  


