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Värisilmään uudet keväiset Everyday Life- ja Falsterbo II -tapetit 
 
Pehmeät pastellisävyt, kukat ja köynnökset yhdistävät Boråstapeterin kahta uutuusmallistoa, 
jotka ovat nyt myynnissä Värisilmä-liikkeissä. Everyday Life -malliston akvarellimaiset kukat 
saavat rinnalleen denim-kuosia ja graafista leikittelyä. Historiallinen Falsterbo II -mallisto on 
tulvillaan pohjoisen kesän tunnelmaa ja tapettiarkiston aarteita. Pohjoismaiden johtava 
tapettimerkki, vuonna 1905 perustettu Boråstapeter viettää tänä vuonna 110-vuotisjuhliaan. 
 
 
Kauniiseen arkeen Everyday Life 
Arjen kauneudesta ammentavassa Everyday Life -tapettimallistossa 
nähdään akvarellimaisia kukkia ja köynnöksiä, denim-kuoseja, 
graafista leikittelyä ja art deco -vaikutteita. Raikkaan ajattomat 
kuosit luovat kotoisan tunnelman koko asuntoon. Värimaailmassa 
korostuvat pehmeät, rauhoittavat pastellivärit sekä sinisen, harmaan 
ja beigen sävyt. 
 
 
Everyday Life -mallistossa on 12 erilaista kuosia, joista jokaisesta on tarjolla useampi sävyvaihtoehto. 
Edullisen hintatason ansiosta Everyday Life -tapeteilla pintaremontti onnistuu pienemmälläkin 
budjetilla. Boråstapeterin kaikilla EasyUp-tapeteilla on erittäin hyvä valon- ja pesunkesto. 
 
 
Suvi suloinen jatkuu Falsterbo II -tapeteissa 
Odotettu Falsterbo II -mallisto jatkaa historiallista tapettikokoelmaa, 
jonka pohjana ovat 110-vuotiaan Boråstapeterin arkiston aarteet. 
Pohjoisen kesän valoisuus ja niittyjen kukat, keittiöruudut, raidat ja 
valkoiseksi maalattu puulankku nousevat esiin kuoseissa. 
Yleissävyltään vaaleassa mallistossa on mukana kolme näyttävää, 
mustapohjaista kukkakuosia rohkeille sisustajille. Muuten klassisten 
tapettien sävyt ovat kesäisen keveitä: vaaleaa sinistä ja vihreää, 
beigeä, harmaata, valkoista sekä häivähdys punaista. 
 
 
Uusien kuosien ohella mukana ovat suosituimmat lintu- ja kukkakuosit ensimmäisestä Falsterbo-
mallistosta. Erilaisia kuoseja on yhteensä 14 kappaletta, joista useimpia on saatavana 2–5 eri 
sävyssä. 
 
 
Tuotetiedot: Everyday Life -tapetit, leveys 0,53 m, rullan pituus 10,05 m. 

Hinnat: 37 €/rulla 
 

Falsterbo II -tapetit, leveys 0,53 m, rullan pituus 10,05 m. 
Hinnat: 67 €/rulla 
 

Toimitusaika:        Everyday Life: noin 2–3 arkipäivää, Falsterbo II: tilaustuote, noin 1–2 viikkoa 
 

Lisätietoja:  Väritukku Oy, www.varisilma.fi 
tuoteryhmäpäällikkö Tiina Hakola, tiina.hakola@varisilma.fi, puh. 050 572 3206 
 

Viestintä:        Viestintä- ja PR-toimisto Rianno Communications, puh. (09) 170 070 
Heini Kantala, heini.kantala@rianno.fi / tiedotus, kuvamateriaali ja kuvaustapetit 
 

Kuvapankki:        www.varisilma.fi/kuvapankki, käyttäjätunnus ja salasana: varisilma 
 

Kuluttajatiedustelut:        Värisilmä, puh. (09) 849 141 
 

Jälleenmyynti:        Värisilmä-liikkeet kautta maan 


