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Finlayson Habitare-messuilla 12.−16.9.2012 kolmella osastolla: 
 

Finlaysonin designosasto Habitaressa kutsuu 
inspiroitumaan valokuvauksen maailmasta 
 

Finlayson osallistuu tällä viikolla järjestettäville Habitare-messuille kolmella 
osastolla. Elämyksellinen designosasto (7d41) mukailee Finlaysonin syksyn 
tekstiilimalliston Albumi-teemaa. Kuoseista esittäytyvät Luontokuva-sesongin 
Foto, Kartalla ja Keisari. Designosastoa vastapäätä voi tehdä messuostoksia 
Finlaysonin herkullisessa pop up -myymälässä. 
 

Finlayson on näyttävästi esillä Habitare-messuilla 
yhteensä kolmella osastolla. Valokuvauksesta ja 
Finlaysonin syksyn kuoseista inspiraationsa saaneen 
designosaston (7d41) lisäksi Finlayson tuo 
uutuuksiaan herkulliseen pop up -myymälään (6d51), 
jossa näkyy viitteitä Finlaysonin uudesta 
esillepanokonseptista. Kuluttajaosastojen lisäksi 
messuilla esittäytyy Finlayson Projektimyynnin 
ammattiosasto (7c39), jossa voi tutustua ylellisen 
hotellimajoituksen maailmaan ja uuteen Finlayson 
Pro -verhoilukangasmallistoon. 
 
Kaikki Finlaysonin osastot sijaitsevat lähekkäin 
toisiaan halleissa 6 ja 7. Designosastolla esittäytyvät 
Albumi-teeman kuosit Foto (design Khanittha 
Nualtaranee) ja Kartalla (design Lotta Mäkinen) sekä 
keväällä lanseerattu Keisari (design Sami Vulli).  
 
Finlaysonin Habitaren pop up -myymälä sijaitsee 
designosastoa vastapäätä. Myymälästä voi hankkia 
muun muassa Finlaysonin syksyn tekstiilimalliston 
uutuustuotteita sekä Finlaysonin uuden, 
luontoystävällisen pyyhemalliston tuotteita.  
 

 
 
Biohajoavat Polku-pyyhkeet vastaavat messujen teemaan 
 
Tänä vuonna Habitaren Ahead!-designalueen pääteemana on 
vastuullisuus. Finlayson vastaa vastuullisuusteemaan tuomalla 
Habitareen alkuvuodesta lanseeraamansa luontoystävällisen 
pyyhemalliston. Sekä designosastolla että pop up -myymälässä 
ovat esillä Finlaysonin täysin biohajoavat Polku-pyyhkeet.  
 
Cradle to Cradle -sertifioidut Polku-pyyhkeet ovat ripustuslenkkiä 
myöten valmistettu 100 prosenttisesti biohajoavasta puuvillasta, ja 
niiden hiilijalanjälki on ennätyksellisen pieni. 
 

 

http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4562-01-06/Foto-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60655-4233-02-06/Kartalla-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4540-02-06/Keisari-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=polku&x=0&y=0
http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=polku&x=0&y=0
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Syksyisiä sisustusideoita Finlaysonin osastolta 
 
Finlaysonin Habitaren designosasto on rakennettu 
tekstiilimalliston Albumi-teeman ympärille. Upealla 
osastolla voi tutustua Finlaysonin ajankohtaisiin kuoseihin 
ja inspiroitua syksyisistä sisustuksista.  
 
Kolme suosittua sisustusbloggaajaa on ideoinut 
Finlaysonin Habitaren pääkuoseista luovia 
sisustusratkaisuita ja valokuvannut ne. Bloggaajien 
sisustuskuvat ovat nähtävillä Finlaysonin Habitaren 
designosastolla ja niistä voi hakea hauskoja ideoita myös 
oman kodin sisustukseen. Designosastolla Finlaysonin F-
klubiin liittyvät jäsenet saavat mukaansa pehmeän lahjan. 
  
Tervetuloa Habitare-messuille Finlaysonin osastoille ja 
pop up -myymälään!  
 
 
Lisätiedot:  
 
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy  
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@finlayson.fi   
 
Johanna Widomski, markkinointipäällikkö (Verkko & PR), Finlayson Oy 
p. 020 721 3581 tai sähköposti johanna.widomski@finlayson.fi  
 
www.finlayson.fi 
 
 
Kuva-, kuvauslaina- ja haastattelupyynnöt: 

 
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/a126130f94e08ef566bcbc25ae9573b8/  
 
 

 
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 2011 oli noin 300 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa. 
 
 
 
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ 
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