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Uutuuskuosit johdattavat metsäretken maisemiin:

Finlaysonin Syksy-talvi 2014 -mallisto hehkuu värejä ja
juhlatunnelmaa
Finlaysonin Syksy-talvi 2014 -mallisto kutsuu mukaan syyssäpinään ja metsäretken
syksyisiin tunnelmiin. Kauden herkullisimmat värit poimitaan luonnosta ja syksyn sadon
antimista, mutta yhtä lailla inspiroidutaan kaupungin energisestä vilinästä. Tunnelma
tiivistyy kohti loppuvuoden juhla-aikaa. Finlaysonin syksyn ja talven mallisto on jaettu
kolmeen eri teemaan: energinen syyssäpinä, syksyinen metsäretki sekä joulun
juhlatunnelmia.

Alkusyksyn reipas syyssäpinä ja energiset värit
Syyskausi käynnistyy energisen syyssäpinän merkeissä.
Kesälomien jälkeen innostutaan kaupungin vilinästä,
lempifarkuista, tennareista ja dynaamisista väreistä.
Farkunsinisen ja harmaansävyjen vastapainoksi haetaan
energiaa vahvoista punaisen sävyistä: kypsistä tomaateista
ja herkullisesta marmeladista. Alkusyksyn kuoseissa
selkeiden graafisten kuvioiden parina toimii pehmeälinjainen
raita.
Pajatso – design Pirkko Hammarberg
Muistatko vielä sen jännittävän hetken, kun latasit pajatsoon
50 penniä ja toivoit kolikon osuvan oikeaan porttiin? Syksyn
ihana Pajatso-uutuuskuosi syntyi Pirkko Hammarbergin
alkuperäisluonnoksen pohjalta. Kuosi tuo optisen tyylin
1970-luvulta tämän päivän makuun sovitettuna.
Voimakkaiden värien ja selkeiden kuvioiden luomat optiset
kuvioinnit kuuluvat tämän tyylisuunnan erikoisuuksiin.
Pajatso-kuosin värivaihtoehdot ovat reippaat punainen ja
sininen sekä tyylikäs musta.
Fiilistellen – design Susanna Sivonen
Susanna Sivosen Finlaysonille suunnittelema Fiilistellen-kuosi
kuvastaa positiivisuutta, hetken hymyä ja hyvää mieltä. Jokainen
tunnelmoi tyylillään, mutta tärkeintä on taito tarttua hetkeen.
Fiilistellen! Kuosin ihastuttavat eläinhahmot saavat hymyn
huulille ja positiivisuus tarttuu.

Usva – design Minttu
Wikberg
Se aamu, kun peltojen ja järven päälle nousee samettinen
pehmeys. Maisema liukuu usvaan, kuin pilvi laskeutuisi
maan pinnalle. Minttu Wikbergin rauhallinen Usva-kuosi
koukuttaa seesteisyydellään ja tunnelmallaan. Rauhallista ja
maalauksellista kuosia piristävät kirkkaanväriset raidat.
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Farkku – design Finlayson
Energisten pussilakanakuosien lisäksi syyssäpinä
tulee kylpyhuoneeseen uusien Farkku-pyyhkeiden
myötä. Pyyhkeiden pinta on eläväinen ja rouhea ja
niiden värit kuin lempifarkuista – deniminsininen ja
asfaltinharmaa. Farkku-pyyhkeet ovat 100 %
kivipestyä puuvillaa.

Metsäretkellä syksyn sato odottaa poimijaansa
Keskisyksyllä vaihdetaan jalkaan kumisaappaat, pakataan eväät reppuun ja lähdetään reippaalle
metsäretkelle. Matkalla metsässä kerätään talteen marjat, kohdataan metsän ruhtinas ja nautitaan
syksyisen lehtometsän maalauksellisesta maisemasta.
Saarni – design Osmi Koskinen
Osmi Koskisen Saarni-kuosin maisema on kuin
maalaus, johon haluaa astua sisään.
Syksyisessä lehtometsässä voi nähdä puiden
lehtien havinan, värin ja liikkeen. Pimeässä
metsässä on jotakin pelottavaa ja tuntematonta,
mutta auringon siivilöityessä lehtien raoista
metsä näyttää houkuttelevalta satumaailmalta.
Upeasta Saarni-kuosista nähdään kolme
värivaihtoehtoa, jotka hehkuvat syyssävyissä.

Otso – design Sami Vulli
Metsäretkellä kohdataan metsän ruhtinas, joka
löntystelee parhaille marjapaikoille vatsa pullollaan
mustikoita. Sami Vullin uutuuskuosi Otso lumoaa
värimaailmallaan ja pyöreillä kuvioillaan. Yksi
karhuista näyttää sinistä kieltään – ehdinpäs ensin
apajille!
Otso-pussilakanat tuovat metsäretken eläinhahmot
ja kauden värit petauksiin. Kuosi nähdään myös
ihastuttavissa keittiöpyyhkeissä, joiden ohjeella
leivotaan syksyn herkullisin marjapiirakka.
Kylpyhuoneeseen syksyn tunnelmaa tuovat
vihreänsävyiset Otso-froteepyyhkeet.
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Martta – design Sami Vulli
Metsäretken värit ja tunnelma jatkuvat Sami
Vullin Martta-kuosissa, joka tuo syksyn keittiöön
ja kattauksiin. Martta-kuosin mustikat, puolukat
ja karpalot värittävät syksyn kattauksia ja
inspiroivat uusiin kattausideoihin.

Loppuvuosi huipentuu juhlatunnelmiin ja lahjakauteen
Finlaysonin Syksy-talvi 2014 -mallisto huipentuu
juhlatunnelmien sesonkiin. Teeman kuosit
innostavat kutsumaan ystävät glögikesteille ja
vastaanottamaan juhlakauden. Kotoisan ja
lämminhenkisen kuviomaailman piristeenä
nähdään pinkkiä ja oranssia. Valkoinen raikastaa
värimaailmaa ja metallisävyt tuovat juhlan
tuntua. Joulun päävärit ovat omenan- ja
karpalonpunainen, kulta, kupari ja
jäkälänharmaa.

Melba – design Miia Pöytälaakso
Upeat Melba-kattaustuotteet tuovat juhlan kotiin.
Punaisen ja valkoisen raikkaissa sävyissä hehkuvat
omenat ovat saaneet rinnalleen ylellisen kullan sävyn.
Melbassa tuoksuu syysväreihin pukeutunut puutarha,
joka odottaa sadonkorjuuta ja juhlia. Melba-pöytäliinan
ympärille luodaan joulun juhlavin kattaus.
Taimi – design Aini Vaari
Finlayson-klassikko Taimi on kukkinut jo vuodesta
1961 ja koristaa juhlapöytää myös ensi jouluna
upeana tummanpunaisena. Taimi luo juhlapöytään
tunnelmaa ja tuo muistoja menneiltä ajoilta. Joulun ja
yhdessäolon hyvät tunnelmat muistetaan
vuosikymmentenkin jälkeen.
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Upeat satiinit kruunaavat juhlakauden
Loppuvuoteen kuuluu olennaisena osana odotettu
lahjakausi. Juhlatunnelmia-sesonki tuo mukanaan myös
upeita, hohtavia satiiniuutuuksia, jotka ovat mitä
parhaimpia valintoja ystävien ja läheisten lahjapakettiin.
Minttu Wikbergin suunnittelemat Kuurasatiinipussilakanat hehkuvat hohtavina kullan ja hopean
sävyissä valkoista ja mustaa taustaa vasten. Sami Vullin
aaltomaisesti kuvioidut Nemo-satiinipussilakanat
saavat jouluksi upean fuksian värityksen. Näyttävissä
Magnolia-satiinipussilakoissa kukkivat herkät ja kauniit
kukat.

Finlayson Syksy-talvi 2014:
-

-

Syksy-talvi 2014 -mallisto sisältää kolme eri teemaa: syyssäpinää, metsäretki ja
juhlatunnelmia
Syksyn trendivärejä: farkunsininen, marmeladinpunainen, petroolinsininen, pomelonvihreä,
kulta ja kupari
Uusia kuoseja ovat muun muassa: Fiilistellen (Susanna Sivonen), Pajatso (Pirkko
Hammarberg), Saarni (Osmi Koskinen), Otso ja Martta (Sami Vulli), Melba (Miia
Pöytälaakso) ja Kuura (Minttu Wikberg)
Kuosimaailmasta esiin nousevat pehmeälinjaiset raidat, metsän eläimet, marjat, syksyiset
luonnonmaisemat
Syksy-talvi 2014 -tekstiilimallisto sisältää pussilakanoita aikuisille ja lapsille,
satiinipussilakanoita, keittiö- ja kattaustekstiileitä, metrikankaita ja froteetuotteita. Malliston
uutuudet tulevat kauppoihin jaksotetusti elokuusta alkaen. Tuotteita on saatavilla
Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä ja vaihtelevasti jälleenmyyjien
valikoimista kautta maan.

Lisätiedot:
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@finlayson.fi
www.finlayson.fi
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Kuva- ja kuvauslainapyynnöt:
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto
p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
Finlaysonin syksy-talvi 2014 -malliston kuvat ovat ladattavissa osoitteesta:
https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/syksytalvi_2014

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-inshopia 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.

