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Finlaysonin tekstiilit sisustavat uutta 
Huippumalli-taloa 
 
Finlayson on yksi Suomen Huippumalli haussa -sarjan viidennen tuotantokauden 
yhteistyökumppaneista. Finlaysonin tekstiilit sisustavat Espoossa sijaitsevaa 
Huippumalli-taloa, jossa mallikokelaat asuvat kilpailun ajan. Huippumalli-talon 
sisustuksessa on käytetty monipuolisesti ja raikkaasti sekä Finlaysonin 
klassikkokuoseja että upeita uutuustekstiilejä. Suomen Huippumalli haussa -
sarjan viides tuotantokausi starttasi 3. syyskuuta Nelosella. 
 

Suositun Suomen Huippumalli haussa -sarjan 
viidennen tuotantokauden kilpailijat asuvat Finlaysonin 
tekstiilien sisustamassa, avarassa ja valoisassa 
Huippumalli-talossa. Finlaysonin tuotteita voi bongata 
talon makuuhuoneista, olohuoneesta, keittiöstä ja 
kylpyhuoneista.  
 
Huippumallin ja maailman väliin tarvitaan jotain 
pehmeää 
 
Nuoret mallikokelaat nukkuvat yönsä värikkäissä ja 
näyttävissä Keisari-pussilakanoissa. Pussilakanasetit 
näkyvät talossa sekä iloisen värikkäinä että syksyinen 
harmonisina, harmaan ja nutrian väreissä. Myös 
trendikkään retrohenkiset Kamelia-pussilakanat 
tarjoavat kilpailijoille makoisat unet. Kamelia-
pussilakanat nähdään sarjassa hennon roosana ja 
voimakkaana musta-vihreänä. 
 
Finlaysonin Aika-päiväpeitteet ja eriväriset koristetyynyt 
ja koristetyynynpäälliset, muun muassa klassisesta  
 

 
 
Taimi-kuosista, piristävät mallikokelaiden makuu- ja olohuoneita. 
Virkistävät kauneusunet voi ottaa erityispehmeiden Lempi-
torkkuhuopien alla. 
 
Myös Huippumalli-talossa nähtävät verhot ovat Finlaysonilta. 
Julkisiin kohteisiin sopivat paloturvalliset Aava- ja Usva-verhot ovat 

julkitilasisustamiseen 
erikoistuneen Finlayson 
Projektimyynnin mallistoa. 
 
Huippumalli-talon kylpyhuoneet saavat väriä Finlaysonin 
Reilun kaupan puuvillasta valmistetuista Reilu-pyyhkeistä. 
Reilu-pyyhkeet on tuotettu ihmistä ja luontoa kunnioittaen, ja 
ne tuntuvat hyvältä iholla sekä omatunnolla. Kilpailijoilla on 
käytössään myös Finlaysonin pehmeät kylpytakit ja tossut. 

Kuvan malli ei liity ohjelmaan. 

http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4540-02-06/Keisari-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4545-01-06/Kamelia-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/20020-0036-01-04/Aika-päiväpeite%20160x260cm?openGroup=432
http://www.finlayson.fi/tuote/80811-3966-03-10/Taimi-koristetyynynpäällinen?openGroup=654
http://www.finlayson.fi/tuote/20995-0301-14-04/Lempi-huopa
http://www.finlayson.fi/tuote/20995-0301-14-04/Lempi-huopa
http://www.finlayson.fi/tuotteet/Finlayson-tuotteet/Kylpyhuonetekstiilit/Yksiväriset%20pyyhkeet/Reilu-pyyhkeet?openGroup=1046
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Huippumalli-keittiössä nähdään Finlaysonin klassikoita 
 
Huippumalli-talon keittiössä kokataan Finlaysonin 
klassikkotekstiileissä. Keittiössä näkyy muun muassa klassisen 
graafinen Aini Vaarin vuonna 1958 suunnittelema Coronna-
kuosi niin keittiöpyyhkeissä, patakintaissa kuin patalapuissakin. 
Ruokapöytää koristaa ikisuosikki, Finlaysonin valkoinen 
Klassikko-pöytäliina. 
 
Haluatko Suomen Huippumalli haussa -talon trendikkään ilmeen 
kotiisi? Huippumalli-talossa esillä olevia Finlaysonin tuotteita on 
saatavilla Finlaysonin verkkokaupasta sekä Finlaysonin omista 
myymälöistä. Tuotteita on saatavilla valikoidusti myös 
Finlaysonin jälleenmyyjiltä kautta maan. 

 
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- 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/3ce44bde6c271d5e32f77490d6d7795f/  

 
 
 
 
 
 
 
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 

Usva-valoverho. Kuva ei ole Huippumalli-talosta. 

http://www.finlayson.fi/tuote/80006-3435-01-10/Coronna-patakinnas?openGroup=380
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-3435-01-10/Coronna-patakinnas?openGroup=380
http://www.finlayson.fi/tuote/80501-0001-00-06/Klassikko-pöytäliina%20150x250cm?openGroup=377
http://www.finlayson.fi/
mailto:mailis.linnola@finlayson.fi
mailto:johanna.widomski@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
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