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Koska meillä kaikilla on joulu: 
Finlaysonilta uusi Ready Man -pussilakanakuosi 
pukinkonttiin 
 
Finlayson lanseeraa joulumyyntiin Tom of Finland -fanien iloksi uuden komean 
pussilakanakuosin.  
 
Piristä omaa makuuhuonetta tai pakkaa pukinkonttiin uudet 
mustavalkoiset Ready Man -satiinipussilakanat, jotka eivät 
taatusti jätä ketään kylmäksi. Ready Man -pussilakanat ja -
tyynyliinat tulevat myyntiin keskiviikosta 2.12. alkaen kaikkiin 
Finlayson-myymälöihin ja verkkokauppaan sekä Finlaysonin 
pop up -myymälöihin.  
 
Tom of Finland -mallisto on täydentynyt syksyn aikana myös 
tyylikkäillä Fellows-kuosisilla keittiötekstiileillä, joissa 
komeilevat Tomin miehet, Tom’s men. Säväytä 
joulupöydässä Tom of Finland -lautasliinoilla tai kääri 
keittiössä viihtyvälle ystävälle joululahjapakettiin sarjan 
keittiötekstiilejä. Tom of Finland by Finlayson -
keittiötekstiileihin kuuluu patakinnas, patalappusetti ja essu 
kolmella taskulla, joista yksi on vetoketjullinen. 
 
 
Joulumarkkinoille tarkoitetut Tomppa-keittiöpyyhkeet 
jaettiin ilmaiseksi myymälöissä 
 

“Olimme innoissamme tuomassa joulumarkkinoille uusia 
Tom-Time-keittiöpyyhkeitä. Pyyhkeet tulivat maahan 
eilen, siis viime tingassa. Niiden laatu ei ollut 
mielestämme riittävä. Sen johdosta emme rohjenneet 
pyytää niistä rahaa laisinkaan, joten jaoimme ne 
ilmaiseksi myymälöissämme”, kertoo Finlaysonin 
toimitusjohtaja Jukka Kurttila.  
 
Tom-Time-keittiöpyyhkeet jaettiin Finlaysonin 
myymälöissä ympäri Suomen tänään keskiviikkona 
aamupäivän aikana.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Uudet Tom of Finland by Finlayson -tuotteet: 
 
Ready Man -pussilakanasetti 

- materiaali 100 % puuvillasatiini, väri mustavalkoinen 
- pussilakana (150x210 cm) hinta 79,90 euroa 
- tyynyliina (55x65 cm) hinta 19,90 euroa 
- tyynyliina ja pussilakana myydään erikseen 

 
Fellows-kokoessu 

- materiaali korkealaatuista, 100 prosenttista puuvillaa, väri 
mustavalkoinen 

- koko 70x85 cm, hinta 39,90 euroa 
- essussa on kolme taskua,  joista yksi vetoketjullinen  

 
Fellows-patalaput 

-‐ valmistettu tukevasta puuvillakankaasta, päällinen 
korkealaatuista, 100 prosenttista puuvillaa, väri 
mustavalkoinen 

-‐ taipuisa täytevanu, joka eristää hyvin lämpöä 
-‐ koko 22x22 cm, hinta 12,90 euroa 
-‐ Pakkaus sisältää kaksi patalappua 

 
Fellows-patakinnas 

-‐ valmistettu tukevasta puuvillakankaasta, päällinen 
korkealaatuista, 100 prosenttista puuvillaa 

-‐ taipuisa täytevanu, joka eristää hyvin lämpöä 
-‐ koko 15x30 cm, hinta 12,90 euroa 

 
 
Fellows- ja Couples-paperilautasliinat 

-‐ materiaali kolminkertaista pehmopaperia 
-‐ pakkaus sisältää 20 kpl paperilautasliinoja 
-‐ koot 33x33 cm, hinta 5,90 euroa 

 
 
Lisätiedot: 
Jukka Kurttila, toimitusjohtaja, Finlayson 
p. 040 715 5760, sähköposti: jukka.kurttila@finlayson.fi 
 
www.byfinlayson.com (Tom of Finland -malliston kansainvälinen verkkokauppa) 
www.finlayson.fi 
 
Instagram: finlayson_official 
Facebook: Finlayson 
Twitter: Finlaysonsuomi 
Snapchat: finlayson_1820 
 
Tiedotteeseen liittyvät kuvat on ladattavissa osoitteesta: http://bit.ly/1O2LFbR  
 
Vuonna 1820 perustettu Finlayson on yksi maamme vanhimpia yrityksiä. Tänä päivänä se elää uutta elämää 
ja on vakuuttunut, että paras tapa kunnioittaa sen pitkää historiaa on rohkeus, ennakkoluulottomuus ja 
jatkuva halu kehittää uusia mielenkiintoisia sisustustekstiilejä. Finlaysonilla on Suomessa yhteensä 12 omaa 
myymälää ja shop-in-shopia. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta 
jälleenmyyjiltä kautta maan. Finlaysonin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 23 miljoonaa euroa ja yrityksen 
palveluksessa oli vuoden lopussa noin 90 henkilöä. www.finlayson.fi 


