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Finlaysonilta uusi premium-mallisto 

J.F. by Finlayson -malliston tuotteet tuovat kotiin 
ylellistä pehmeyttä 
 
Finlayson laajentaa valikoimaansa täysin uudenlaisella J.F. by Finlayson -
mallistolla. Korkealaatuinen mallisto koostuu klassisen tyylikkäistä ja hillityn 
värisistä kodintekstiileistä, jotka on valmistettu puhtaista luonnonmateriaaleista. 
Tuotteiden pehmeä pellava, kuosiinkudottu puuvilla ja huolellinen viimeistely 
kaunistavat kotia ja tuovat arkeen toivottua ylellisyyttä.  
 

Ylellinen J.F. by Finlayson -mallisto sisältää 
valikoiman ajattoman tyylikkäitä tekstiilejä kaikkiin 
kodin huoneisiin. Uutuustekstiilit on valmistettu 
korkealaatuisesta pellavasta, puuvillasta ja 
puuvillapercaleesta.  
 
”J.F. by Finlayson -mallisto on täysin uudenlainen ja 
toivottu lisäys valikoimaamme. Se on suunnattu 
erityisesti klassista sisustustyyliä suosiville kuluttajille, 
jotka haluavat tekstiilien tuovan kotiin luksusta ja 
ylellisyyttä. Tämän päivän hektisessä arjessa 
harmoninen koti on turvasatama”, kertoo Finlaysonin 
mallistopäällikkö Mailis Linnola.  
 

Laadun tunnistaa kosketuksesta 
 
J.F. by Finlayson -malliston luonnonläheiset sävyt ja 
ajattomat kuosit on suunniteltu yhdisteltäviksi 
toistensa kanssa. Tuotteiden klassinen tyyli ja 
hillittyjen värien charmi kestävät aikaa. Puhtaista 
luonnonmateriaaleista valmistetut uutuustekstiilit 
sopivat myös herkkäihoisille. 

 
”Korkealaatuinen ja luonnollinen pellava tuntuu ihoa vasten ihanan viileältä ja kuosiinkudottu 
puuvilla kestää kauniina vuodesta toiseen. Tuotteet sopivat erinomaisesti myös lahjaksi 
arvokkaaseenkin juhlaan”, Linnola jatkaa. 
 
J.F. by Finlayson -mallisto on saanut nimensä 
James Finlaysonilta, joka perusti Finlaysonin 
vuonna 1820. Mallisto kunnioittaa perinteitä ja 
aikaa, jolloin tuotteet valmistettiin kestämään 
kulutusta ja viimeisteltiin kauniiksi katsoa.  
 
J.F. by Finlayson -tuotteet tulevat myyntiin 
Finlaysonin myymälöihin ja hyvin varusteltujen 
jälleenmyyjien valikoimiin helmikuussa 2013. Osa 
tuotteista on ennakkomyynnissä Finlaysonin 
myymälöissä joulukuun puolivälistä alkaen. 
Finlayson jatkaa malliston kehittämistä, ja 
kokonaisuuteen on luvassa uusia tuotteita ensi 
vuoden aikana. 
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J.F. by Finlayson -malliston tuotteet: 
 
Makuuhuoneeseen: 
 
Emilie-pussilakanat, -tyynyliinat ja -aluslakanat 

 koot: pussilakanat (150x210 ja 240x210 cm), tyynyliinat (50x70 
ja 65x85 cm) ja aluslakanat (160x270 ja 250x270 cm)  

 materiaali: 100 % kivipesty pellava 

 värit: valkoinen, beige, harmaa 

 hinta: esim. pussilakanasetti (150x210 cm ja 50x70 cm) 120 
euroa 

 
Sophie-pussilakanat ja -tyynyliinat 

 koot: pussilakanat (150x210 ja 240x210 cm) ja tyynyliinat (50x70 
ja 65x85 cm) 

 materiaali: 100 % puuvillapercale 

 väri/kuosi: valko-harmaa raitakuvio 

 hinta: esim. pussilakanasetti (150x210 cm ja 50x70 cm) 110 
euroa 

 
Wilhelm-pussilakanat ja -tyynyliinat 

 pussilakanat (150x210 ja 240x210 cm) ja tyynyliinat (50x70 ja 
65x85 cm) 

 materiaali: 100 % puuvillapercale 

 väri/kuosi: valko-harmaa ruutukuvio 

 hinta: esim. pussilakanasetti (150x210 cm ja 50x70 cm) 110 
euroa 
 

Johan-aluslakanat 

 koot: 160x270 ja 250x270 cm 

 materiaali: 100 % puuvillapercale 

 väri: valkoinen 

 hinta: esim. 160x270 cm 32 euroa 
 
Aro-päiväpeitteet 

 koot: 200x260 ja 260x260 cm 

 materiaali: 100 % puuvillaneulos 

 värit: luonnonvalkoinen ja vaaleanharmaa 

 hinta: esim. 200x260 cm 130 euroa 
 
Keittiöön, kattauksiin ja olohuoneeseen: 
 
Greta-pöytäliina ja -koristetyynynpäällinen 

 koot: pöytäliina (145x280 cm) ja koristetyynynpäällinen 
(48x48 cm) 

 materiaali: 100 % pellava, Easy Care -käsittely 

 väri: valkoinen/harmaa 

 hinta: esim. pöytäliina 70 euroa 
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Juhla-lautasliinat 

 koko: 42x42 cm 

 materiaali: 100 % pellava 

 väri: luonnonvalkoinen 

 hinta: 9 euroa/kpl, 54 euroa/6 kpl:n paketti 
 
 
Kylpyhuoneeseen: 
 

Carl-froteepyyhkeet 

 koot: 50x100 ja 90x180 cm 

 materiaali: 100 % puuvilla 

 värit: luonnonvalkoinen, beige, harmaa 

 hinta: esim. 50x100 cm 18 euroa 
 
Marie-froteepyyhkeet 

 koot: 50x100 ja 90x180 cm 

 materiaali: 100 % puuvilla 

 värit: valkoinen ja beige 

 hinta: esim. 90x180 cm 40 euroa 
 

Axel-kylpymatot 

 koot: 60x50 ja 60x100 cm 

 materiaali: 100 % puuvilla 

 värit: luonnonvalkoinen, beige ja harmaa 

 hinta: esim. 60x50 cm 29 euroa 
 

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/f04da6d5d22e31289da40a81f9df5d38/  
 
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. 
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