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Kesän kuoseissa raikkaita raitoja ja merimerkkejä

Finlaysonin merihenkiset tekstiilit sopivat veneelle ja mökille
Kesäisin monet perheet siirtyvät lomanviettoon saaristomaisemiin tai mökille
järven rannalle. Finlaysonin kesän mallistosta löytyy useita meriteemaisia
tekstiilejä, jotka luovat raikkaan saaristohenkisen tunnelman veneen sisätiloihin
tai mökkitupaan. Veneellä ja mökillä kannattaa panostaa laadukkaisiin ja
kestäviin vuodevaatteisiin.
Meri – design Liisa Suurla
Kesän ehdottomasti raikkain kuosi on Meri, jonka
klassisia raitoja raikastaa puhdas valkoinen pohja.
Kuosi saa melkein tuntemaan kevyen merituulen
puhalluksen iholla. Kaksipuoleiset Meri-pussilakanat
ovat kaikkien veneilijöiden ja purjehtijoiden
ykkösvalinta.
Kippari-Aappa – design Sami Vulli
Merimerkit on opeteltu ja pelastusrengas pakattu
mukaan. Pikkukippareiden kaveri on Kippari-Aappa,
joka saa uneksimaan meriseikkailuista. Raikkaat
turkoosit pussilakanat otetaan mukaan veneelle, ja
päiväunet torkutaan ulkona. Veikeät Kippari-Aappapussilakanat on saatavilla kahdessa koossa:
120x160 cm ja 150x210 cm.
Saundi – design Sami Vulli
Aaltomainen tunnelma on myös hauskassa
Saundi-kuosissa. Soljuvana virtana kulkevat
hyvät saundit luovat mielenmaisemia ja
herättävät muistoja. Saundi-pussilakanoiden
alla voi melkein kuulla veden liplatuksen.
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Aalto – design Eine Lepistö
Finlaysonin klassikkokuosi Aalto on tuonut
merimaiseman suomalaisiin koteihin jo vuodesta
1977 alkaen. Eine Lepistön suunnittelemissa
Aalto-pussilakanoissa sinisen eri sävyt yhdistyvät
puhtaaseen valkoiseen alkuperäisiä värityksiä
mukaillen. Tämä upea klassikko vie ajatukset
kesään ja meritunnelmaan.
Reilu – design Finlayson
Niin pidemmillä kuin
lyhyemmillä venematkoilla
tarvitaan aina laadukkaita
froteepyyhkeitä. Kannella tai
laiturilla otetaan aurinkoa
pehmeän pyyhkeen päällä ja
välillä pulahdetaan uimaan virkistävään veteen. Finlaysonin
Reilu-pyyhkeet ovat laadukasta käsinpoimittua Reilun kaupan
puuvillaa, joka viljellään perinteisellä tavalla ihmistä ja luontoa
kunnioittaen. Reilu-pyyhkeiden värivalikoima on laaja, kokeile
veneessä esimerkiksi turkoosia, sinistä ja valkoista.
Panosta laadukkaisiin vuodevaatteisiin myös veneessä
Veneeseen ei voi pakata turhaa tavaraa, joten
kannattaa panostaa määrän sijasta laatuun.
Familonin korkealuokkaiset tyynyt ja peitteet
sopivat ominaisuuksiltaan mainiosti vaikka koko
kesän purjehdusreissulle.
Familon Ultra Cool -tyynyt ja -peitteet ovat mainiot
kesähelteiden aikaan. Ohuen, superkevyen
peitteen ja pehmeän tyynyn viilentävä vaikutus on
vailla vertaa.

Familon Ultra Outlast -tyynyt ja -peitteet puolestaan
säätelevät yksilöllisesti kehon lämpötilaa yön aikana.
Näin olo ei ole liian kuuma eikä kylmä, vaan juuri
sopiva.
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Kesän merihenkiset Finlayson-tekstiilit ja Familonin tyynyt ja peitteet ovat saatavilla
Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä ja valikoidusti jälleenmyyjien
valikoimista 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/fa305456e15a01fd7d5ebaf6319c698a/

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 2012 oli noin 280 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 46
miljoonaa euroa.
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ

