
 
 
TOKMANNI 
UUTINEN 
12.8.2019 klo 16.40 
 

 

Tokmanni Oy 
Isolammintie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ 

Puhelin +358 20 778 2000  www.tokmanni.fi 

Kotikultaa nyt myös lankakoriin  
– Tokmannilta myyntiin Kotikulta Harmonia -villasekoitelankoja 

 

Tokmanni vastaa Suomessa ja muuallakin maailmassa vallitsevaan neulontabuumiin tarjoamalla 
asiakkailleen nyt myös oman Kotikulta-tuotemerkkinsä villasekoitelankoja. Kotikulta Harmonia -langat ovat 
mielenkiintoinen lisä villasekoitelankojen joukkoon edullisempaa vaihtoehtoa etsivälle. Samalla ne 
täydentävät muun muassa sisustus- ja sesonkituotteistaan tutun Kotikullan jo ennestään kattavaa 
valikoimaa.  

Suomessa valmistettu lanka sisältää 75 % villaa ja 25 % polyamidia, mikä tekee siitä ihanteellisen esimerkiksi 
sukkien neulomiseen. Villa tuo neuleeseen lämmittävyyttä, kun taas polyamidi huolehtii neuleen kestävyydestä. 
100 gramman kerässä on 200 metriä lankaa. 

Kotikulta Harmonia -langoille on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus. 

Valikoimasta löytyy yhdeksän eri väriä: 

 luonnonvalkoinen (värikoodi: 900) 

 vaaleanharmaa (värikoodi: 901) 

 harmaa (värikoodi: 902) 

 beige (värikoodi: 903) 

 roosa (värikoodi: 904) 

 vaaleansininen (värikoodi: 905) 

 keltainen (värikoodi: 906) 
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 vihreä (värikoodi: 907) 

 grafiitti (värikoodi: 908). 

Langoista voi loihtia numero 4:n puikoilla niin lämmittäviä asusteita kuin pehmeitä kodin koristeitakin. Hintakaan ei 
päätä huimaa, sillä kuten totuttua, Tokmanni liputtaa fiksun ostamisen puolesta! 
 

 

Kuvat: Tokmanni  
 
 
Kotikulta Harmonia -villasekoitelangat: 
 
Hinnat:  
- 2,59 e/kpl (25,90 e/kg) 
 
Materiaalit ja pesuohje: 
- 75 % villaa, 25 % polyamidia 
- Hellävarainen pesu 40 asteessa. Valkaisu kielletty. Rumpukuivaus kielletty. Kemiallinen pesu sallittu.  
Yhden pisteen silitys. Tasokuivaus. 
 
Saatavuus:  
- Saatavilla kaikista Tokmannin myymälöistä sekä Tokmannin verkkokaupasta. 
 
 

http://www.tokmanni.fi/stores
http://www.tokmanni.fi/
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Tiedustelut ja painokelpoiset kuvat:  
- www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu, asiakaspalvelu(at)tokmanni.fi, puh. 020 331415 (ark. klo 9–18. Puhelun hinta 
lankapuhelin- ja matkapuhelinliittymästä soitettaessa on 8,4 snt/min [sis. alv 24%].) 
 
 

 
 
 
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla 
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina 
edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina 
lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 

 

http://www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

