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Frisk opp hjemmet med vårens naturtro
fargeskala
Tjuvstart våren med dekorative detaljer, småmøbler, tekstiler og grønne
planter. Rustas vårnyheter til hjemmet er inspirert av naturens materialer og
farger.
Fra midten av januar fyller Rusta sine varehus med nyheter som gjør det
enkelt å fornye hjemmet. Kolleksjonen Nordic nature lever videre og får
selskap av nykommeren Green deco, med det nye botaniske mønsteret Aimee
som finnes på både gardiner og puter. Fargeskalaen er naturtro med lys grå
som base og dus rosa, i tillegg til ulike nyanser av grønt som aksentfarger.

Fløyel fortsetter å dominere materialvalget og vises i vår på alt fra gardiner
og putetrekk til toalettmapper og sittepuffer. Teppesortimentet får selskap av
flere nye grafiske mønstre i grått, beige, svart og grønt. En enkel måte å gi
hjemmet et koselig preg!
Småmøbler er det perfekte valget for den som ønsker stor forandring til en
rimelig pris. Blant nyhetene finner du serien Bob i FSC-merket valnøtt og
svart metallstativ. Bob kommer som sidebord og puff, i flere ulike
utforminger.
Dekorative detaljer i messing, duftlys og vakre mønstre gjør det enkelt å gi
hvert rom i hjemmet et løft. Rusta sin populære sittepuff Louis kommer
denne våren i både ku- og leopardmønster. For den som vil dekorere veggene
finnes det flere nye rammer og bilder som matcher speil i mindre størrelser,
som for eksempel nyheten Micke som måler 36 cm i diameter.
Utvalget av naturtro kunstige planter er stort denne sesongen. Velg blant
grønne potteplaner som bregner, monstera og bambus, eller pampasgress og
eukalypturblader på kvist. Disse er fine å plassere i vaser av bambus eller
sementpotter, som også er å finne blant vårens nyheter.
I vår får kjøkkenet litt ekstra kjærlighet hos Rusta. Suksess-serviset Ester i
porselen får selskap av en fin tekanne – perfekt for lange helgefrokoster. Her
finner du også skjærebrett i tre, nye drikke- og vinglass, et forkle i skinn og
flere dekorative detaljer til borddekkingen.
Vårnyhetene finnes i varehus fra uke 3, 2020.

Produkt-og miljøbilder finner du HER.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tone Kjensmo, rådgiver PR-operatørenetk@pr-o.no / 47 07 90 19

Om Rusta

Rusta tilbyr hjem- og fritidsprodukter av god kvalitet, til markedets beste pris.
Sortiment er bredt og bedriften tilbyr produkter innenfor kategoriene hjem &
innredning, gjør det selv, fritid, skjønnhet & helse, hage og jul – alltid til
overraskende lave priser. Rusta er et svensk foretak og det første varehuset
åpnet i 1986. Rusta har i dag mer enn 3000 ansatte, 93 varehus i Sverige, 30 i
Norge, 2 i Tyskland, 24 i Finland samt 4 innkjøpskontorer i Asia.
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