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Cole & Sonin uudet Whimsical-tapetit tuovat satujen taikaa sisustukseen 
 
Tapettien kruununjalokiven, brittiläisen Cole & Sonin uusi veikeä Whimsical-mallisto johtaa 
ajatukset satujen maagiseen maailmaan. Harlekiiniruudut, tähdet, vedenalaiset näkymät ja 
kesäiset perhoset tuovat sisustukseen ripauksen lapsuuden lumousta. Viktoriaaninen Archive 
Anthology -mallisto esittelee Cole & Sonin tapettiarkiston rakastetuimmat klassikot sekä 
aiemmin pöytälaatikkoon unohtuneita aarteita. Uutuusmallistojen tapetit ovat nyt myynnissä 
valikoiduissa Värisilmä-liikkeissä. 
 

Olipa kerran… 
Whimsical-tapettien kuva-aiheet nousevat satumaailmoista: metsistä, tähtitaivaista 
ja merenalaisista maisemista. Melville-tapetin aalloissa kilpikonnat ratsastavat 
valaiden selässä. Hohtavia lyhtyjään kantavat krottikalat piileskelevät kasvuston 
seassa Nautilus-tapetissa. Perhoset ja sudenkorennot lehahtavat seinille 
Butterflies & Dragonflies -kuosissa. Valikoimassa on myös karnevalistisia 
harlekiiniruutuja niin värikkäässä Punchinello-tapetissa, joka on saanut nimensä 
commedia dell’arten veijarihahmolta, kuin hillitymmässä Titania-tapetissa, joka on 
nimetty keijukuningattaren mukaan. 
 
Whimsical-mallistossa on 12 leikkisää kuosia, joista useimmista on saatavana sekä 
värikkäämpiä että neutraalimpia sävyvaihtoehtoja. Tapettien lisäksi mallistoon 
kuuluu kolme boordia, joilla tunnelmaa voi vahvistaa entisestään. Tuttu Woods-
puukuosi on nyt tarjolla uusissa pastellisävyissä. Uutuutena nähdään myös kahta 
Cole & Sonin suosikkikuosia yhdistävä taianomainen Woods and Stars -kuosi, jolla 
seinille voi tapetoida öisen metsämaiseman. 
 
Itämaisia vaikutteita ja kukkaloistoa 
Archive Anthology -malliston tapeteista huokuvat viktoriaanisen sisustustyylin 
koristeellisuus, runsaus ja viehtymys itämaisiin vaikutteisiin. Orientaalisia aiheita 
nähdään vahvimmin pastoraalisessa Chinese Toile -kuosissa, Bamboo-kuosin 
keveissä bambunoksissa sekä Chippendale China -kuosissa, jonka kuvaamat 
pagodi-temppelit toistuivat aikakauden damastikudoksissa. Viktoriaaniselle kaudelle 
tyypilliset kukkakuosit hehkuvat mallistossa kesäisen kirkkaissa väreissä. Linnut 
visertävät lehvästöissä Winter Birds- ja Hummingbirds-kuoseissa. Strawberry 
Tree -tapetissa oksat notkuvat kypsistä mansikoista. Kirkkaiden värien ja näyttävien 
kuvioiden rinnalla mallistossa kulkevat myös elegantit tähti- ja ristikkokuviot sekä 
pehmeämmät pastellisävyt. 
 
Archive Anthology -mallistossa on 13 erilaista kuosia, joista on saatavana useita eri 
sävyvaihtoehtoja. Klassikkotapeteille on luotu uudet, raikkaat värimaailmat 
yhdistämällä fleksopainomenetelmää perinteisiin painomenetelmiin. 

 
Tuotetiedot:  Whimsical-tapetit, mitat: 10 m x 0,52 m, hinnat kuosien mukaan: 

117 €/rulla: Stars, Peaseblossom, Titania; 126 €/rulla: Woods, Columbus; 
135 €/rulla: Melville, Punchinello, Nautilus, Secret Garden, Woods & Stars, 
Butterflies & Dragonflies; 180 €/rulla: Cabaret 
339 €/rulla: Archipelago-merimaisemaboordi, pituus: 7,5 m, korkeus: 68,5 cm 
135 €/rulla Paddy & Louis Border -kissaboordi, pituus: 7 m, korkeus: 34 cm 
49 €/rulla: Scaramouche-karnevaaliboordi, pituus: 10 m, korkeus: 13 cm 

 

Archive Anthology -tapetit, mitat: 10 m x 0,52 m, hinnat kuosien mukaan: 
108 €/rulla: Alma, Large Georgian Rope Trellis, Victorian Star 
126 €/rulla: Madras Violet, Chippendale China, Bamboo, Sweet Pea, Chinese Toile, Egerton 
144 €/rulla: Florencecourt, Strawberry Tree, Hummingbirds, Winter Birds 

 

Toimitusaika: Tilaustuote, noin 2 viikkoa 
 

Lisätietoja:  Väritukku Oy, www.varisilma.fi 
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Viestintä:  Viestintä- ja PR-toimisto Rianno Communications, puh. (09) 170 070 
Heini Kantala, heini.kantala@rianno.fi / tiedotus, kuvamateriaali ja kuvaustapetit 
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Jälleenmyynti: Valikoidut Värisilmä-liikkeet kautta maan. Lista liikkeistä löytyy osoitteesta: 
  http://www.varisilma.fi/assets/ColeSonVarisilmaliikkeetww.pdf 


