
Joulun sisustuksen luonnonläheiset värit sekä laadukkaat materiaalit. 

Syksyn malliston inspiroivat sesonkivärit -luumu ja agaven vihreä lumoavat myös joulun sisustuksessa. 
Yhdistelemällä nämä sesonkivärit yhdessä valkoisen ja kullan kanssa, luot hienostuneen joulutunnelman. 

Kynttilöillä kodikasta tunnelmaa kodin sisätiloihin sekä terassille. 
Elävä, lämmin kynttilänvalo muuntuu kauniisti yhdistämällä se erilaisiin kynttilälyhtyihin ja aluslautasiin. 

Laadukkaat ja luonnonmukaiset materiaalit tuovat pientä luksusta arkeen. 
Pehmeä villa tuo sisustukseen luontevaa lämpöä ja tuntuu mukavalta jalan alla. Villasekoitematto on myös 
helppohoitoinen ja kestävä valinta. Lupaus-torkkupeiton alle on ihana käpertyä kylminä talvi-iltoina.
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Matto Tanner
321361 60x90cm, 321362 80x150cm

321653 140x200cm, 321654 160x230cm

321655 200x290cm

Tanner-villasekoitematto on helppo-
hoitoinen ja kestävä valinta. Tanner-villamatto 
on yksinkertainen, erittäin tyylikäs ja sen 
ihastuttava yksityiskohta on maton kulmissa 
sijaitsevat tupsut. Matto on hillityn värinen. 
Se sopii kaikkiin kodin oleskelutiloihin, tuoden 
niihin pehmeyttä ja lämpöä. Oikein hoidettuna 
villamatto kestää aikaa ja kulutusta. Väri beige/
musta. Laakapesu pesulassa.
 
Materiaali: 85 % villa, 15 % puuvilla

SH: 25,90/54,90/139/189/299 €

Matto Juuri 
Beige/harmaa:

621925 80x150cm

617502 140x200cm 

320338 160x230cm 

617505 200x300cm

Juuri-maton upea salmiakkikuvio muodostuu 
huovutetuista villapalloista, jotka antavat matolle 
kauniin, elävän pinnan. Matto sopii kaikkiin kodin 
oleskelutiloihin. Pehmeä villa tuo sisustukseen 
luontevaa lämpöä ja tuntuu mukavalta jalan alla. 
Laakavesipesu käsin tai pesulassa 30 asteessa. 
Paino 2,2 kg/m2.

Materiaali: 65 % villa, 35 % puuvilla

SH: 99/199/259/419 €

Lyhty Naantali
618796 19x19x26 cm

618797 24x24x30.5 cm

Tyylikäs ja tunnelmallinen metallilyhty luo 
ympärilleen mystisen valojen ja varjojen leikin 
Sisäpuoli on kullanvärinen ja ulkopuoli on musta. 
Naantali-lyhty on valmistettu kestävästä raudasta. 
 
Materiaali: rauta

SH: 29,95/44,95 €

Luonnonvalkoinen:

621691 80x150cm

617503 140x200cm  

617504 160x230cm

617506 200x300cm

Torkkupeitto Lupaus
621037

Lupaus-torkkupeiton materiaali on pehmeää ja 
lämmintä villasekoitetta. Pitkät koristeelliset 
hapsut. Väri valkoinen.
Käsinpesu.

Materiaali: 25 % villa, 55 % akryyli, 20 % polyesteri. 
Koko: 125 x 150 cm. 

SH: 59 €

Lautasliina Pellava
619844

Pellava-lautasliina on valmistettu 100% pellavasta. 
Setti sisältää kaksi lautasliinaa. 
Väri valkoinen. Vesipesu 40 astetta.

Koko: 45x45cm.
Materiaali: pellava

SH: 16,90 €

Pallokynttilä Rustiikki
622351 valkoinen

Tyylikäs rustiikkinen parafiinikynttilä. 
Paloaika noin 32h. 

Koko: 7.5x7.5x7.5cm
Materiaali: parafiini

SH: 3,95 €



Vati Halikko
618812

Pyöreä, kullanvärinen metallivati taotulla pinta-
kuvionnilla. Vati sopii hyvin sekä arkikäyttöön 
sekä juhlakattauksiin. Ei sovi elintarvikekäyttöön.
 
Materiaali: alumiini
Koko: 25x25x4.5 cm

SH: 24,95 €

Torkkupeitto Vohveli
619868 agaven vihreä

619866 luumu

Vohveli on rennon tyylikäs ja pehmeä 
torkkupeitto, jossa vohvelipinta ja hapsut. 
Konepesu 30°C.
 
Materiaali: 100 % kierrätyspuuvilla
Koko: 130x170 cm

SH: 29,90 €/ SH: 32,50 €

Kynttilänalunen Luoto
618781

Kaunis epäsymmetrinen kynttilänalunen tuo 
juhlavuutta kattauksiin. Alustaa voi käyttää myös 
alustana koruille ja muille pienesineille.
 
Materiaali: alumiini
Koko: 21.5x19x0.5 cm

SH: 7,95 €

Maljakko Halikko
618783

Kullanvärisessä Halikko-maljakossa on kaunis 
taottu pintakuvio. Maljakko sopii hyvin sekä 
arkikäyttöön sekä juhlakattauksiin. 
 
Materiaali: alumiini
Koko: 17x17x30 cm

SH: 39,95 €

Tarjotin Anni 
620057

Anni-tarjottimessa on kaunis kullanväri ja 
tyylikäs koristelu. Näyttävä yksityiskohta kodin 
sisustukseen. Tarjotin antaa sisustukselle 
lämmintä hehkua ja sopii juhlaviin kattauksiin ja 
alustaksi erilaisille asetelmille.

Materiaali: rauta 
Koot: 54x26x7 cm, 59x31.5x7.5 cm

SH: 39.95 € / 49.95 €

Pöytäkynttilä Rustiikki 
620029 vihreä 

Tyylikäs rustiikkinen parafiinikynttilä. 
Paloaika noin 125h.

Materiaali: parafiini
Koko: 10x15 cm

SH: 10,95 €


