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Kevätkattauksissa leikitellään herkullisilla väreillä 

Finlaysonilta raikkaimmat uutuudet kevätkeittiöön ja 
kattauksiin  
 

Keväällä nautitaan auringon ensisäteistä ja piristetään keittiön ilmettä raikkailla 
tekstiileillä. Kattauksissa leikitellään nyt herkullisilla väreillä, ja kuoseja 
yhdistellään rohkeasti. Alle on koottu Finlaysonin kevätkeittiön odotetuimmat 
uutuudet. 
 

Kukinto – design Anu Kanervo 
 
Katukuvaan ilmestyvät lempeän keltaiset kukat ovat varma 
kevään merkki! Kevätfiilistä keittiöön saa raikkailla Kukinto-
keittiöpyyhkeillä, jotka ovat saaneet ideansa vanhoista 
opetustauluista.  

 

Kubis – design Anu Kanervo 
 
Tuttu kaalikuosi Kubis sopii raikkaiden väriensä ansiosta 
mainiosti kevätkeittiöön. Kuosista on nyt saatavilla uutuutena 
Kubis-patakinnas ja -patalaput, myös Kubis-pöytäliina sopii 
keväisiin kattauksiin. 

 

Kaulaketju – design Susanna Sivonen 
 
Korut ovat trendikkäitä paitsi asusteina myös tekstiileissä. 
Kaulaketju-essu, -patakinnas ja -patalaput ovat suojana, kun 
leivotaan herkkuja kevään juhliin. Kaulaketju-tabletit tuovat 
väriä kattauksiin. 

 

 

Pipsa – design Finlayson 
 
Reipasta väriä keittiöön saa myös uusilla, 
käytännöllisillä Pipsa-froteekeittiöpyyhkeillä. 
Pyyhkeissä on tyylikäs ripustusrengas, ja ne ovat 
erittäin imukykyiset. Kauniit Pipsa-keittiöpyyhkeet 
edustavat Keski-Eurooppalaista keittiökulttuuria, jossa 
ruoanlaiton apuna käytetään usein pehmeitä 
froteekeittiöpyyhkeitä. Värivaihtoehdot ovat valkoinen, 
lime ja pinkki. 

 
 
 
 
 

 

http://www.finlayson.fi/tuote/80072-4591-01-10/Kukinto-keittiöpyyhesetti
http://www.finlayson.fi/tuote/80072-4591-01-10/Kukinto-keittiöpyyhesetti
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4566-01-10/Kubis-%20patakinnas
http://www.finlayson.fi/tuote/80017-4566-01-10/Kubis-patalaput
http://www.finlayson.fi/tuote/80415-4566-01-06/Kubis-pöytäliina
http://www.finlayson.fi/tuote/80040-4595-01-10/Kaulaketju-kokoessu
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4595-01-10/Kaulaketju-patakinnas
http://www.finlayson.fi/tuote/80017-4595-01-10/Kaulaketju-patalaput
http://www.finlayson.fi/tuote/80472-4595-01-10/Kaulaketju-tabletti
http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=pipsa&x=0&y=0
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Kiko – design Sami Vulli 
 
Energiaa voimakkaista väreistä! Välimerellistä 
ilmettä ja tunnelmaa henkii hauska uutuuskuosi 
Kiko. Voimakkaan värinen kuosi on kuin suoraan 
espanjalaisen tavernan pitopöydästä, reipas ja 
eläväinen. Keittiön ilmettä piristävät Kiko-
patakinnas ja -patalaput. Tukevasta kankaasta 
valmistettu Kiko-essu suojaa hyvin kotikokkia. 
 
 
 

 
Salava – design Jaana Reinikainen 
 
Raikas uutuuskuosi Salava ilahduttaa uusissa pientuotteissa. Kuosi 
kuvaa salavapuun lehtien ja oksien muodostamia varjoja, jotka 
heijastuvat rakennusten seinään, maahan tai ruohikolle. Torilta 
ostetut hedelmät ja vihannekset säilytetään kätevästi pirteässä 
Salava-kangaskorissa. Monikäyttöinen Salava-kangaspussi kulkee 
kätevästi mukana ja tukeva Salava-toilettilaukku piristää 
kylpyhuonetta. Kuosin värivaihtoehdot ovat vihreä ja harmaa, ja 
pientuotteissa on tehostevärinä oranssi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lei – design Anu Kanervo 
 
Trooppinen kukkakuosi Lei on tuttu Finlaysonin mallistosta parin 
vuoden takaa. Keittiöpuuhiin sopii Lei-essu ja kattauksissa 
ihastuttavat Lei-tabletit. Havaijilaishenkinen Lei sopii mainiosti 
kesäjuhlien kattauksiin.  
 
 
Finlayson-myymälöiden valikoimassa on lisäksi saatavilla 
kattauksen täydentäviä paperilautasliinoja. Esimerkiksi raikkaat 
limenväriset Taimi-lautasliinat sopivat kevätjuhlien kattauksiin. 
 
 
Tiedotteessa mainittuja Finlaysonin keittiötekstiilejä on saatavilla Finlaysonin verkkokaupasta, 
Finlayson-myymälöistä ja hyvin varusteltujen jälleenmyyjien valikoimasta. Kankaat on 
saatavilla vain Finlayson-myymälöistä ja -verkkokaupasta. 

http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4587-01-10/Kiko-patakinnas
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4587-01-10/Kiko-patakinnas
http://www.finlayson.fi/tuote/80017-4587-01-10/Kiko-patalaput
http://www.finlayson.fi/tuote/80040-4587-01-10/Kiko-kokoessu
http://www.finlayson.fi/tuote/80275-4581-01-10/Salava-kangaskori
http://www.finlayson.fi/tuote/80235-4581-01-10/Salava-kangaspussi
http://www.finlayson.fi/tuote/80250-4581-04-10/Salava-toilettilaukku
http://www.finlayson.fi/tuote/80040-4576-01-10/Lei-kokoessu
http://www.finlayson.fi/tuote/80472-4576-01-10/Lei-tabletti?openGroup=302
http://www.finlayson.fi/tuote/99100-0083/Taimi-paperilautasliinat?openGroup=305
http://www.finlayson.fi/
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Finlaysonin vinkit kevään kattauksiin 
 

- Kattauksen avainsanat: leikkisä, kepeä ja iloinen 
- Runsaaseen valkoiseen yhdistetään puhtaita 

kirkkaita sävyjä tai useita pastellisävyjä 
- Kukkakimppuihin voi yhdistellä myös hedelmiä 
- Runsaan värikkäitä astioita yhdistetään yksivärisiin 
- Kattauksissa näkyy läpikuultavaa lasia 

pastellisävyissä 
- Kuoseista voi poimia värejä kukkakimppuihin tai 

tarjoiluihin, kuten smoothieihin tai kakkujen ja 
muffinssien kuorrutuksiin! 
 

- Muista hyödyntää myös Finlaysonin laaja 
kangasvalikoima! Esimerkiksi Kaulaketju-kankaasta 
saa mainion pöytäliinan kevään juhliin. 

 

Kevään kattausten trendivärit 
 

- Pilvenhattaran valkoinen, sorbetin pinkki, 
kevättaivaan turkoosi, koivunvihreä, 
sitruunaperhosen keltainen, marengin 
vaaleanpunainen ja minttujäätelön vihreä 

 

 
Kattausvinkit antoi suunnittelija Anu Kanervo Finlaysonilta. 
 
 
 
Lisätiedot:  
 
Jaana Tarkki, tuoteryhmäjohtaja, Finlayson Oy 
p. 020 721 3532 tai sähköposti jaana.tarkki@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/1023326dd654d80895b7c4066713af14/  
 
 
 
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 

http://www.finlayson.fi/tuote/51322-4595-01-20/Kaulaketju-%20paksumpi%20puuvillakangas?openGroup=975
mailto:jaana.tarkki@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
http://media.digtator.fi/digtator/public/1023326dd654d80895b7c4066713af14/

