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Finlaysonin lahjavinkit kevään juhliin:

Hienostuneita satiineja äitienpäiväpakettiin, ylellisyyttä
hääparille ja raikkaita tekstiilejä nuorille
Keväällä ja kesällä vietetään monia iloisia juhlahetkiä. Finlaysonin tämän kevään
lahjatuotteiden valikoimasta löytyy niin satiinin hohtoa, pellavan pehmeää kosketusta
kuin raikkaan värikkäitä uutuuskuoseja. Alle on poimittu Finlaysonin herkullisimmat
lahjavinkit.

Äidin pakettiin pehmeitä satiineja
Tänä vuonna äitien lahjat ovat pehmeitä ja tuntuvat hyvältä
ihoa vasten. Finlaysonin kauniit Lilja- ja Uskollisetsatiinipussilakanat tuovat arkeen pientä hohtoa ja
ilahduttavat vielä pitkään juhlapäivän jälkeen. Silkkisen
pehmeät Silmu-pyyhkeet sopivat yhteen
satiinipussilakanoiden harmonisen värimaailman kanssa.
Äidin pakettiin sopivat mainiosti myös uuden J.F. by
Finlayson -malliston tyylikkäät tekstiilit. Carl- ja Mariepyyhkeet tuovat kodin kylpyhuoneeseen harmonista
tunnelmaa.
Hinnat: Lilja- ja Uskollisetsatiinipussilakanasetti 63 €,
Silmu-pyyhkeet 11−27 €,
Carl- ja Marie-pyyhkeet
18−40 €

Hääparin lahja on ylellinen ja kestää aikaa
Hääparille sopivat tyylikkäät ja aikaa
kestävät lahjat, joita tarvitaan
jokaisessa kodissa.
J.F. by Finlayson -malliston ylelliset
tekstiilit ovat kesän toivotuimpia
häälahjoja. Malliston klassisen kauniit
tekstiilit sopivat monenlaiseen tyyliin.
Pellavaiset Emilie-pussilakanat ovat
ihanan viileät ihoa vasten, ja
kuosiinkudotut Sophie- ja Wilhelmpussilakanat tuovat luonnollista
tyylikkyyttä makuuhuoneeseen.
Lahjakokonaisuutta voi täydentää
malliston tyylikkäillä ja harmonisilla
kylpyhuonetuotteilla.
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Hääparia voi ilahduttaa myös uusilla peitteillä ja tyynyillä. Familon
Ultra -sarjasta löytyy sopivat peitteet ja tyynyt kaikenlaisille nukkujille.
Esimerkiksi Familon Ultra Cool -tyynyissä ja peitteissä on viilentävä
vaikutus ja ne luovat optimaaliset edellytykset hyvin nukutulle yölle.
Hinnat: Sophie-, Wilhelm- ja Emilie-pussilakanat 110–120 €, Familon
Ultra -sarjan tyynyt 26–48 € ja -peitteet 75–248 €

Nuorelle lahjaksi trendikkäitä ja merihenkisiä
pussilakanoita
Valmistujais- ja rippilahjaksi nuorelle
sopivat käytännölliset lahjat.
Finlaysonin herkullisen värikkäillä
pussilakanoilla on mukava piristää
omaa huonetta tai ensimmäistä
omaa kotia.
Susanna Sivosen suunnittelemat
trendikkäät korukuosit Rannekoru- ja
Kaulaketju viehättävät
yksityiskohdillaan. Värikkäät
Rannekoru-pussilakanat ovat valmistujaisten odotetuimpia
lahjoja. Pakettia täydentävät hyvin Kaulaketju-kuosista
valmistetut pientuotteet: esimerkiksi kangaskori, meikkipussi ja
toilettilaukku.
Finlaysonin uuden Sport-pyyhemalliston tuotteet sopivat lahjaksi aktiiviselle ja
sporttiselle nuorelle. Sport-pyyhkeet ovat kevyitä, joten ne kulkevat helposti
mukana treeneissä. Sport-pyyhkeille on tarjolla myös oma vedenkestävä
kantopussi.
Merimaisemissa viihtyvälle ja erityisesti
purjehdusta harrastavalle nuorelle oiva
muisto on Kippari-Aappa -pussilakanat,
jotka tuovat merellistä tunnelmaa
makuuhuoneeseen. Samaa tunnelmaa
henkivät myös raikkaat Meripussilakanat, jotka muistuttavat iloisista
kesäpäivistä mökillä ja veneellä.

Omaan kotiin muuttavalle
nuorelle sopii lahjaksi myös
uusi peite ja tyyny. Familon
Luonto -tyynyissä ja peitteissä
yhdistyvät ympäristöystävällisyys sekä nukkumismukavuus.
Hinnat: Rannekoru-pussilakanat 46 €, Kaulaketju-pientuotteet 25–37
€, Meri-pussilakanat 46 €, Kippari-Aappa -pussilakanat 38−46€, Sportpyyhkeet 8−26 €, Familon Luonto -tyyny 19 €, Familon Luonto -peite
59 €.
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Tiedotteessa mainittuja lahjatuotteita on saatavilla Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä
ja valikoidusti jälleenmyyjiltä kautta maan.

Lisätiedot:
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@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/1dcae16d39791464600e3d6a07ba431e/

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

