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Suosittu Cello-multatuoteperhe on saanut kolmannen jäsenen tänä keväänä. Cello Puutarhamultaa ja Cello Kesäkukkamultaa täydentää nyt
erityisesti hapanta maata suosiville kasveille soveltuva Cello Havu-Rodomulta. Cello-multavalikoima on K-Raudan oma tuoteperhe, jonka kaikki
tuotteet ovat täysin suomalaisia.

Cello-multavalikoiman tuotteet ovat hyvä valinta kaiken kokoisiin puutarhoihin, sillä niiden laatuun voi luottaa. Kaikki Cello-mullat täyttävät Maa-
ja metsätalousministeriön asettamat laatuvaatimukset (asetus nro MMM 24/11).

”Kotimaisesta Cello-multaperheestä löytyvät vaihtoehdot kotipuutarhurin kaikkiin tarpeisiin. Cello Puutarhamulta on kalkittu ja lannoitettu ja
sopii kaikkialle puutarhaan. Sitä voi käyttää sellaisenaan sekä maanparannukseen että istutuksiin. Cello Kesäkukkamullan kastelukiteet
puolestaan helpottavat kukkien hoitoa pitämällä mullan pidempään kosteana. Uusi Cello Rodo-Havumulta sen sijaan soveltuu taas
erinomaisesti happaman kasvualustan vaativille kasveille, jotka eivät viihdy tavallisessa puutarhamullassa kuten havuille ja rodoille,” kertoo
multaperheestä vastaava rakentamisen ja talotekniikan kaupan ostopäällikkö Outi Lehto.

Ulkoisesti Cello-multatuoteperheen pakkauksissa on haluttu ottaa uusi, näkyvämpi linja ja erottua muista vastaavista tuotteista värien
suuremmalla kontrastilla ja graafisemmalla toteutuksella. Tämä valinta on osoittautunut onnistuneeksi: keväällä 2017 Cello-multatuoteperheen
pakkausten design tuli kolmanneksi The Dieline Awards -kilpailun omat merkit -kategoriassa. Pakkaukset suunnitteli rakentamisen ja
talotekniikan kaupan Private Label Specialist Niina Kumpulainen.

”Multapakkausten osalta halusimme erottautua muista. Tummapohjaisiin pakkauksiin on valittu helposti tunnistettavia ja tuotteen
käyttötarkoitukseen yhdistettäviä kasveja”, kertoo multaperheestä vastaava rakentamisen ja talotekniikan kaupan Brand Manager Tarja
Viilola ja jatkaa: ”Myös uusi Cello Havu-Rodomulta noudattaa designiltaan samaa tummapohjaista linjaa ja pakkauksen kuvituskuvaksi on
valittu alppiruusu.”

Cello Havu-Rodomulta on saatavissa K-Raudoista ja K-Raudan verkkokaupasta https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/mullat

Lehdistötiedote 3.5.2017 K-Raudan oman merkin Cellon multapakkaukselle arvostettu kansainvälinen The Dieline -designpalkinto
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Cello – My Cello my story

Visualisteille suunnatun Cellon sanoma kiteytyy kauniiseen ja funktionaaliseen muotoiluun. Sen missio on tarjota innostavia ja kauniita hyvän hinta-
laatusuhteen kokonaisuuksia asiakkaille ja rohkaista heitä toteuttamaan itseään. Tarjoaman ydin muodostuu kodin sisustamisen ja puutarhan ympärille
kootuista aikaa kestävistä tuotevalikoimista, joita maustetaan uusimmilla trendeillä.

K-Rauta – Yllättävän helppoa

Me K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa
mahdollisimman vaivattomasti. Laajin valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa kuin verkossakin. Sinua
palvelee 137 uudistunutta kauppaa kattaen koko Suomen Tammisaaresta Ivaloon. K-Rauta.fi


