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Pehmeimmät joululahjavinkit Finlaysonilta:

Joulupaketeissa ilahduttavat Finlaysonin pehmeät
tekstiilit ja klassikkokuosit
Finlaysonin loppuvuoden tekstiilimallistoon mahtuu reilusti joululahjoiksi
sopivia tuotteita eri-ikäisille. Pehmeissä paketeissa ilahduttavat tänä jouluna
erityisesti Finlaysonin klassikkokuosit – esimerkiksi mainio punainen Elefantti
vuosien takaa. Joululahjat voi hankkia kätevästi myös Finlaysonin
verkkokaupasta, www.finlayson.fi. Panosta tänä jouluna paketointiin ja anna
lahjaksi joulun kaunein paketti!
Lahjavinkki: Ihana Elefantti
Kenelle: Omille lapsille, kummilapsille ja kaikille
lapsenmielisille
Kuvaus: Ihana lahjaidea kaikille lapsille on
Finlaysonin Elefantti-pussilakanat, joiden uutena
värinä on herkullinen punainen. Laina Koskelan
vuonna 1969 suunnittelema kuosi ihastuttaa
kaikenikäisiä, ja pussilakanat ovatkin saatavilla sekä
lasten että aikuisten koossa. Pienet keittiöapulaiset
ilahtuvat myös mainiosta Elefantti-essusta.
Hinnat: Lasten Elefantti-pussilakana 35 €, aikuisten
koko 42 €, lasten Elefantti-essu 9 €

Lahjavinkki: Klassikot Hertta ja Taimi
Kenelle: Kaverille, siskolle, kaikille retrokuosien ystäville
Kuvaus: Odotettu uutuus, arkistojen aarre on Aini Vaarin klassikko Hertta vuodelta 1957.
Joululahjaksi sopivat erityisesti punaiset Hertta-pussilakanat. Myös toinen Vaarin suosittu
klassikko, Taimi, on herkullinen joululahja. Vaaleanharmaat Taimi-pussilakanat ovat ajaton
valinta.
Hinnat: Hertta- ja Taimi-pussilakanasetti 42 €
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Lahjavinkki: Satiiniset Klubi ja Viktoria
Kenelle: Äidille, kummitädille, isoäidille, kaikille ylellistä tuntua kaipaaville
Kuvaus: Astetta ylellisempien pussilakanoiden ystäville voi paketoida Jaana Reinikaisen
suunnittelemat Klubi-satiinipussilakanat, jotka ovat tehneet paluun Finlaysonin mallistoon.
Hienostunutta tuntua lisäävät pussilakanoiden kultaiset reunat. Toinen hyvä vaihtoehto satiinin
ystäville on Viktoria-satiinipussilakanat, joissa uutena värinä kaunis punainen.
Hinnat: Klubi- ja Viktoria-satiinipussilakanat 59 €

Lahjavinkki: Leikkisä Avaruus-Aappa
Kenelle: Pikkuveljelle, isälle, kaikille apina-faneille
Kuvaus: Nuoremmille tai leikkimielisille aikuisille
ehdoton lahjavalinta on Sami Vullin suunnittelemat,
seikkailuhenkiset Avaruus-Aappa-pussilakanat.
Hinta: Avaruus-Aappa-pussilakanasetti 42 €

Lahjavinkki: Erityispehmeä Lempi-huopa

Kenelle: Puolisolle, kaikille lisälämpöä kaipaaville
kotoilijoille
Kuvaus: Vilukissoja lämmittää villasukkien lisäksi
Finlaysonin erityispehmeä Lempi-torkkuhuopa.
Uusina väreinä tyylikäs harmaa ja punainen.
Hinta: Lempi-torkkuhuopa 52 €
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Lahjavinkki: Hauskat Tintit
Kenelle: Kaikille keittiöharrastajille
Kuvaus: Teija Purasen Tintit-kuosi on tehnyt
vahvan paluun Finlaysonin mallistoon ja on
saatavilla joulun aikaan myös tummansinisenä.
Keittiöharrastajan joululahjapakettiin sujahtaa Tintitpatakinnas ja -patalappusetti. Myös Tintit-essu
kuuluu samaan sarjaan. Keittiötekstiilit sopivat
mainiosti lahjaksi myös ulkomailla asuvalle
ystävälle, sillä ne ovat kevyitä lähettää postissa!
Hinnat: Tintit-patakinnas 8 €, Tintit-patalaput 9 €,
Tintit-kokoessu 19 €

Lahjavinkki: Uutta väriä kylpyhuoneeseen
Kenelle: Sisaruksille, serkuille, sporttisille kavereille
Kuvaus: Finlaysonin uudistuneesta pyyhemallistosta
löytyy froteepyyhkeitä jokaiseen makuun. Valinnanvaraa
on niin väreissä kuin materiaaleissa. Silkkisen
pehmeiden ja ylellisten Silmu-pyyhkeiden uusi väri on
ihana punainen. Reilu-pyyhkeiden valikoimasta taas
löytyy kirkkaampiakin värivaihtoehtoja pehmeisiin
paketteihin. Reilu-pyyhkeet sopivat mainosti myös
urheilukassiin!
Hinnat: Silmu-käsipyyhe 10 € ja -kylpypyyhe 25 €, Reilukäsipyyhe 7 € ja -kylpypyyhe 18 €

Lahjavinkki: Hyvät yöunet
Kenelle: Nuorelle parille, vanhemmille, kaikille
hyvät yöunet ansaitseville
Kuvaus: Kukapa ei arvostaisi hyvin nukuttua
yötä. Familon Ultra Outlast -peitteet ja -tyynyt
luovat optimaaliset olosuhteet hyville yöunille.
Outlast®-erikoiskangas säätelee kehon
lämpötilaa ja pitää olon tasaisen lämpimänä
koko yön. Mainio joululahja, kun haluat
panostaa isompaan pakettiin ja antaa lahjaksi
kauniita unia!
Hinnat: Familon Ultra Outlast -tyyny 48 € ja
Familon Ultra Outlast -peite 176 €
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Anna lahjaksi joulun kaunein paketti: Muista myös Finlaysonin upeat metrikankaat!
Joululahjat paketoidaan tänä vuonna trendikkäästi kauniisiin kankaisiin.
Tiedotteessa mainittuja joululahjatuotteita on saatavilla lokakuusta alkaen Finlaysonin
myymälöistä ja Finlayson-verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta 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/dbaae73b0af52612c153ae5c75d7bb7b/

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 shopin-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

