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Sesonki huipentuu keskikesän juhannustansseihin 

Finlaysonin kesätekstiilit tuovat suomalaisen 
luonnonmaiseman kotiin ja mökille  
 
Tänä kesänä vuoteeseen pedataan pussilakanat, jotka tuovat suomalaisen 
luonnonmaiseman, kesän kukkaniityn ja tyynen saaristolaistunnelman 
makuuhuoneeseen. Kesäkeittiö saa raikkaan ilmeen koivunlehtien lempeästä 
havinasta. Finlaysonin kevät-kesä 2014 -mallisto huipentuu juhannustansseihin 
kesäisen luonnon innoittamana.  
 

Keskikesällä mökkipolun varrella kukkii. Vierasmökkiin 
pedataan raikkaat lakanat ja maljakossa on seitsemän 
sorttia kukkia. Puhdas sauna odottaa juhannusjuhlijoita 
lauteille. Kokon loimu valaisee ja grillin herkuista nautitaan 
isolla porukalla. Lavalta kantautuu musiikki järven ylitse. 
Vielä ehtisi yöttömän yön tansseihin.  
 
Finlaysonin kevät ja kesä 2014 -mallisto tarjoaa kesäkotiin 
ja mökille kauniita suomalaisia luonnonmaisemia. 
Tekstiilien tunnelma ja värit ovat pohjoismaisen puhtaita, 
raikkaita ja luonnon inspiroimia. 
 
Niittypolku – design Anu Kanervo 
 
Eläköön ihana suomalainen kesä ja juhannus! Anu 
Kanervon Niittypolku-kuosi on ylistys keskikesän juhlalle. 
Niittypolku-kuosissa kukkivat koiranputket, apilat, 
sananjalat ja lemmikit valmiina juhannustaikoihin. Petaa 
ihanat Niittypolku-pussilakanat vuoteeseen, ja näe unta 
tuoreesta ja kesäisestä kukkaniitystä.   

 
 
Tyyni – design Lotta Mäkinen 
 
Lotta Mäkisen upea Tyyni-pussilakanasetti kuvaa suomalaista 
merimaisemaa: ne hiljaiset aamu- ja iltahetket saaristossa, kun meri 
on aivan tyyni. Aavaa merta katsellessa, lämmin kallio paljaiden 
jalkojen alla, tyyneys valtaa myös mielen. Kaksipuoleiset Tyyni-
pussilakanat vievät saaristomaisemiin ja saattelevat rauhallisille 
unille mökillä tai kaupunkikodissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4660-01-06/Niittypolku-pussilakanasetti#.Uzpk3KJnjNE
http://www.finlayson.fi/tuote/60653-4362-01-06/Tyyni-pussilakanasetti#.Uzpom6JnjNE
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Suomalainen koivu lumoaa tekstiileissä  
 
 

Koivu – design Yu Nan 
 
Taideteollisen korkeakoulun opiskelijan, kiinalaisen Yu Nanin 
suunnittelemat Koivu-pussilakanat tuovat kauniin 
suomalaisen luonnonmaiseman makuuhuoneeseen. 
Seesteinen kuvio- ja värimaailma ihastuttaa modernia 
sisustajaa. Petaa kotiin tai mökille herkät Koivu-lakanat ja 
näe rauhallisia unia. Koivu-pussilakanat ovat saatavilla 
tummansinisellä tai valkoisella pohjavärillä. 
 
Visa ja Kesäkuu – design Katja 
Lehtonen 
 
Grillaus ja ulkona syöminen kuuluvat 
olennaisena osana suomalaiseen 
kesään. Kaupunkikodin keittiö 
päivitetään kesään raikkailla tekstiileillä, 
mökillä koko keittiö siirretään kesäksi 
ulos.  
 
Raikas kesäkeittiö syntyy Katja 
Lehtosen Finlaysonille suunnittelemilla 

Visa- ja Kesäkuu-keittiötekstiileillä. Visa-pöytäliinan kesäiset koivunlehdet 
heiluvat lämpimässä tuulessa ja sen ympärille syntyy luonnollisesti raikkain 
juhannuskattaus. Perheen grillimestari varustautuu sesongin hengessä 
Kesäkuu-essulla ja -patakintaalla.   
 
 
Finlaysonin kesäkotiin ja mökille sopivia tekstiilejä on saatavilla Finlaysonin 
verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä ja valikoidusti jälleenmyyjien 
valikoimasta 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 osoitteesta:  
https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/kesakodin_sisustus  
 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4641-01-06/Koivu-pussilakanasetti#.UzpoqqJnjNE
http://www.finlayson.fi/tuote/80415-4309-04-06/Visa-p%C3%B6yt%C3%A4liina#.UzpwDKJnjNE
http://www.finlayson.fi/tuote/80040-4291-01-10/Kes%C3%A4kuu-kokoessu#.UzpwiqJnjNE
http://www.finlayson.fi/tuote/80006-4291-01-10/Kes%C3%A4kuu-patakinnas#.UzpxVqJnjNE
http://www.finlayson.fi/
mailto:mailis.linnola@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/kesakodin_sisustus
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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 2013 oli noin 270 
henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 45 miljoonaa euroa. 
 
 


