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Aappa, Elefantti ja Muumit ovat lasten suosikkihahmoja 

Lastenhuoneen ilme päivittyy kesään 
Finlaysonin värikkäillä uutuustekstiileillä 
 

Finlaysonin värikäs ja iloinen lastenhuoneen tekstiilivalikoima innostaa 
sisustamaan. Sisustusta voi suunnitella yhdessä lapsen kanssa lempivärien ja -
kuosien mukaan. Finlaysonin sympaattiset hahmot, Muumit, Aappa ja Elefantti, 
piristävät lastenhuoneen ilmettä ja antavat aiheita iltasatuihin. Hyvät yöunet 
taataan myös oikeanlaisella tyynyllä ja peitteellä. 
 

Aappa lähti meriseikkailuun 
 
Merimerkit on opeteltu ja pelastusrengas pakattu 
mukaan. Suosittu Aappa-apina seikkailee nyt 
merellä. Kippari-Aappa-pussilakanoihin on hyvä 
nukahtaa leikin päätteeksi. Raikkaat turkoosit 
pussilakanat otetaan kesällä mukana myös mökille 
ja veneelle. Kippari-Aappa-pussilakanat on 
saatavilla kahdessa koossa: 120x160 cm ja 
150x210 cm.   
 
Elefantti marssii jälleen uudessa värissä 
 

Finlaysonin Elefantti ihastuttaa jälleen uudessa 
värissä. Tällä kertaa Elefantti marssii 
lastenhuoneissa vihreänä. Vihreät Elefantti-
pussilakanat on saatavilla vain Finlaysonin omista 
myymälöistä. Settiin kuuluu kaksi tyynyliinaa. 
Pussilakanoista on 
kaksi kokoa: 120x160 
cm ja 150x210 cm.   
 
Elefantti ilostuttaa myös 
perheen kaikista 
pienimpiä. Elefantti-

pussilakanat ovat nyt saatavilla myös vauvan vuoteeseen sekä 
keltaisina että mustavalkoisina (koko: 85x125 cm ja 35x45 cm). 
 
Lastenhuoneessa tarvitaan riittävästi säilytystilaa leluille ja 
värikynille. Finlaysonin hauska Elefantti-kernikori auttaa pitämään 
järjestyksen yllä. 

 
 
 
 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60660-4578-01-06/Kippari-Aappa%20-%20lasten%20pussilakanasetti?openGroup=360
http://www.finlayson.fi/tuote/61667-4547-06-06/Elefantti-%20lasten%20pussilakanasetti?openGroup=361
http://www.finlayson.fi/tuote/61667-4547-06-06/Elefantti-%20lasten%20pussilakanasetti?openGroup=361
http://www.finlayson.fi/tuote/60673-4547-01-06/Elefantti-%20vauvan%20pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60673-4547-01-06/Elefantti-%20vauvan%20pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/81276-4547-04-10/Elefantti-kernikori
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Muumit ilahduttavat vuodesta toiseen 
 
Tutut Muumi-hahmot ilahduttavat vuodesta ja 
vuodenajasta toiseen. Finlaysonin tämän kevään 
odotetuin Muumi-uutuus on värikäs Aurinkomuumi-kuosi, 
joka johdattaa Niiskuneidin, Muumipeikon ja Samun 
kanssa satumaisiin uniin. Aurinkomuumi-pussilakanat 
ovat lupaus alkavasta kesästä. Pussilakanat ovat 
saatavilla koossa 150x210 cm. 
 

Hyvä tyyny ja peite auttavat lasta nukkumaan hyvin 

 
Korkealaatuisen Familon Hiphop -lastensarjan turvalliset 
ja ympäristöystävälliset peitteet ja tyynyt tarjoavat 
ensiluokkaiset unet perheen pienimmille. Hip Hop -
lastensarjan peitteet ja tyynyt ovat helppohoitoisia, 
kestävät hyvin toistuvaa pesua 60 asteessa ja soveltuvat 
myös allergiselle lapselle.  
 
Familon Hip Hop -lastentyyny, 40x60 cm, muotoutuu 
luonnollisesti lapsen pään asennon mukaan ja antaa 
pehmeä tuen päälle ja niskalle.  

  

Familon Hip Hop -lastenpeite, 115x150 cm, on pehmeä ja 
hengittävä. Peitteen sisältämä ympäristöystävällinen 
polyesteriontelokuitu on kuohkeaa ja ilmavaa. Kuidun 
pituussuunnassa kulkevat ilmakanavat jakavat lämmön 
tasaisesti koko keholle.  
 
Vekaraviikolta vinkkejä lastenhuoneen sisustukseen 
 

Finlaysonin myymälöissä vietetään jälleen Vekaraviikkoa 
8.−14. huhtikuuta. Vekaraviikon ajan Finlaysonin 
lastenhuoneen Elefantti-, Aappa- ja Muumi-tekstiileistä sekä 
Familonin lasten tuotteista saa 25 prosentin alennuksen. 
Myymälöistä saa myös hyviä vinkkejä lastenhuoneiden 
sisustukseen.  
 
Tiedotteessa mainittuja lastenhuoneeseen sopivia tuotteita 
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 
 
 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60655-4582-01-06/Aurinkomuumi-pussilakanasetti?openGroup=360
http://www2.finlayson.fi/familon/tyynyt-ja-peitteet/familon-hiphop
mailto:mailis.linnola@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
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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/80abbffbbac6b44d14cbec3a8bb6961d/  
 
 
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 
 
 
 

mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
http://media.digtator.fi/digtator/public/80abbffbbac6b44d14cbec3a8bb6961d/

