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Syksyn trendikkäimmässä kattauksessa yhdistetään uutta ja 
vanhaa 
 

Finlaysonin syksyn keittiö- ja kattauskuosit ammentavat innoituksensa menneistä 
ajoista ja syksyn ruokatrendeistä. Tänä syksynä sadonkorjuun värikkyys ja runsaus 
saavat näkyä ruokapöydässä ja kattauksissa. Alkusyksyn pimenevien iltojen myötä 
kodista tehdään kutsuva paikka ja ystäville katetaan pöytä täynnä kauden herkkuja. 
Alle on koottu Finlaysonin vinkit herkullisiin syyskattauksiin ja esillepanoihin.     
 

 
Kotipiha – design Anu Kanervo 
Anu Kanervo on ikuistanut Kotipiha-kuosiin syksyn sadon 
kauneimmillaan. Runsaan, silti harmonisen Kotipiha-
pöytäliinan ympärille syntyy tämän syksyn näyttävin 
kattaus, jonka täydentää maljakosta 
rönsyilevä kukkakimppu. 
 
Keittiössä ihastuttavat myös Kotipiha-
keittiöpyyhkeet. Käytä pyyhkeenä tai 
kehystä kauniiksi tauluksi. Kotipiha-
tuotteissa on kaksi värivaihtoehtoa, 
vihreä-fuksia ja harmaa-punainen, 
jotka luovat erilaista tunnelmaa.  
 
Kori – design Anu Kanervo 
Toinen syksyn ehdoton kattauskuosi 
on Kori, joka sopii yhdisteltäväksi 
Kotipiha-kuosin kanssa. Trendikkäässä 
Korissa näkyy pärekorin eläväinen 
pinta, ja se kannustaa yhdistämään 
rohkeasti uutta vanhaan.  
 

Nosta Kori-kangaskori reilusti ruokapöytään ja tarjoile siitä vaikkapa tuoreita 
sämpylöitä. Kattausta täydentävät Kori-tabletit ja Kori-patalaput ja -
patakinnas.  
 
 
Elefantti – design Laina Koskela 
Finlaysonin ihana Elefantti on nyt myös keittiötekstiileissä. 
Tukevasta puuvillasta valmistettu Elefantti-kokoessu suojaa hyvin 
syksyn leivontahetkissä. Värivaihtoehtoina mustavalkoinen ja 
punavalkoinen. Pienet apukokit pukeutuvat lasten Elefantti-
kerniessuun. 
 

 
Taimi – design Aini Vaari  
Aini Vaarin klassikkokuosi Taimi vuodelta 1961 on ikisuosikki ja 
saanut syksyksi jälleen uuden värin. Upeat aquanväriset Taimi-
tabletit sopivat niin juhla- kuin arkikattauksiin. Taimi-patalaput 
sopivat tarjoilun lisäksi myös kattauksiin lautasten alustoina.  

 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/80415-4602-02-06/Kotipiha-pöytäliina?nosto=searchResults
http://www.finlayson.fi/tuote/80415-4602-02-06/Kotipiha-pöytäliina?nosto=searchResults
http://www.finlayson.fi/tuote/80072-4616-01-10/Kotipiha-keittiöpyyhesetti
http://www.finlayson.fi/tuote/80072-4616-01-10/Kotipiha-keittiöpyyhesetti
http://www.finlayson.fi/tuote/80275-4618-01-10/Kori-kangaskori?openGroup=668
http://www.finlayson.fi/tuote/80472-4618-03-10/Kori-tabletti?openGroup=377
http://www.finlayson.fi/tuote/80017-4618-02-10/Kori-patalaput?openGroup=380
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4618-03-10/Kori-patakinnas?openGroup=380
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4618-03-10/Kori-patakinnas?openGroup=380
http://www.finlayson.fi/tuote/80040-4547-05-10/Elefantti-kokoessu?openGroup=378
http://www.finlayson.fi/tuote/80031-4547-04-10/Elefantti-%20lasten%20kerniessu?openGroup=378
http://www.finlayson.fi/tuote/80031-4547-04-10/Elefantti-%20lasten%20kerniessu?openGroup=378
http://www.finlayson.fi/tuote/80472-3966-20-10/Taimi-tabletti?nosto=frontpage-center2
http://www.finlayson.fi/tuote/80472-3966-20-10/Taimi-tabletti?nosto=frontpage-center2
http://www.finlayson.fi/tuote/80017-3966-20-10/Taimi-patalaput?openGroup=380
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Kubis – design Anu Kanervo 
Sadonkorjuun aikaa henkivä Kubis-kuosi on 
saanut syksyksi kaksi uutta väritystä: raikkaan 
okrankeltaisen ja näyttävän mustan. 
Mustapohjaisen Kubis-pöytäliinan ympärille voi 
loihtia näyttävän syyskattauksen yhdistämällä 
kuosiin kirkkaita tehostevärejä. Okrankeltaiset 
Kubis-keittiöpyyhkeet piristävät keittiön ilmettä. 
Molemmat värit ovat saatavilla myös essuina, 
patalappuina ja patakintaina. 

 
 
 
 
 
 

 
Sointu – design Lotta Mäkinen 

Raidallinen Sointu-kuosi tuo kauden värit ja tunnelman 
keittiöön. Rytmikäs kuosi nähdään nyt myös Sointu-
patakintaissa, -patalapuissa ja -tableteissa. 
Värivaihtoehdot ovat voimakkaat vihreä-fuksia ja keltainen-
harmaa, jotka sopivat syksyisiin keittiöihin ja kattauksiin. 
 
 

Finlaysonin vinkit syyskattauksiin: 
 

 Syksyn kattaus voi syntyä pelkistetyistä mustavalkoisista tekstiileistä 
ja astioista täydennettynä jollakin kirkkaalla elementillä (esimerkiksi 
kaunis pihlajanoksa maljakkoon tai pihlajanmarjaterttu lautaselle) 

 Upean syyskattauksen voi loihtia myös näyttävällä suurikuvioisella 
pöytäliinalla, jota täydennetään väriltään yhteensopivilla tableteilla ja 
kangaskoreilla. Ruoan tarjoilussa voi käyttää saman sarjan 
patalappuja, patakintaita ja essua. 

 Syyskattauksessa yhdistellään uutta ja vanhaa: retrohenkisen 
pöytäliinan kanssa käytetään moderneja, yksinkertaisia astioita ja 
uuden trendikkään pöytäliinakuosin kanssa yhdistellään vanhoja 
astioita (esimerkiksi jokaiselle ruokailijalle katetaan erilainen 
juomalasi ja kukat asetellaan vanhaan lasipurnukkaan tai 
lastukoriin) 

 Hanki kotiin useampia patalappuja joko samaa kuosia tai valikoiman 
erilaisia kuoseja. Käytä patalappuja esimerkiksi aamiaispöydän 
kattauksessa lautasten alustoina. 

 Hauskoista kuviollisista keittiöpyyhkeistä voi valmistaa trendikkäitä 
keittiötauluja!  

 
Syyskattausten värimaailma 

 Tämän syksyn kattaustekstiilien värit on ammennettu taiteesta sekä luonnosta ja sen 
tuottamien hedelmien upeista sävyistä 

 Syyskattauksen trendivärit ovat vaalea lila, punainen, tumma koralli, fuksia, tummanharmaa, 
okra, mustavalkoinen 

 
Kattausvinkit antoi Finlaysonin mallistopäällikkö Mailis Linnola.  

http://www.finlayson.fi/tuote/80415-4566-02-06/Kubis-pöytäliina
http://www.finlayson.fi/tuote/81071-4566-03-20/Kubis-keittiöpyyhe
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4299-14-10/Sointu-patakinnas
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4299-14-10/Sointu-patakinnas
http://www.finlayson.fi/tuote/80017-4299-14-10/Sointu-patalaput
http://www.finlayson.fi/tuote/80472-4299-13-10/Sointu-tabletti
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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://bit.ly/18hGv7c 
 
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 

 

mailto:mailis.linnola@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
http://bit.ly/18hGv7c

