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Skap et personlig hjem med høstnyheter
fra Rusta

La myk fløyel, varme nyanser og spennende detaljer bidra til å gi det lille
ekstra i hjemmet denne høsten. Rustas nye kolleksjon, Sophisticated Living,
er en moderne, elegant og personlig kolleksjon med en distinkt hotellfølelse.
Nyhetene er tilgjengelig i varehuset fra uke 31.

Her finner du alt fra gardiner i fløyel til mønstret pynteputer og myke,
skimrende tepper. Slipp deg løs blant smarte småmøbler og detaljer i gull,
vaser i keramikk og vakre snittblomster som aldri visner. 



På mønsterfronten finnes det flere nyheter. Savanna-mønsteret med kattedyr,
gir en eksotisk og luksuriøs følelse. Blomstermønsteret Mona skaper et
dramatisk og romantisk uttrykk med sin mørke bunn. For de som gjerne vil ha
det lille ekstra finnes også lekre pledd med sebra- og leopardmønster. 

Maksimer stilen med personlige detaljer

Med speil, rammer og stilige trykk er det enkelt å dekorere veggene og gi
hjemmet det lille ekstra. I høst finner du mengder av fine speil i ulike former
og størrelser hos Rusta. Blant de nye printene finnes alt fra grafiske motiver
til naturbilder og fotokunst, som er fint å kombinere med annen innredning i
kolleksjonen. Utvalget av rammer utvides med modeller i gull, mørkt tre og
kork – perfekt for den som vil mikse og matche.

Å gruppere små, personlige ting er en enkel måte å skape en levende og
personlig innredning. I kolleksjonen Sophisticated Living finnes mengder av
dekorative detaljer fra vaser, krukker og lyslykter i høstens dype fargespekter
til duftende lys og duftpinner. Serien Pharmacy, som består av duftlys,
romspray og duftpinner i stilig emballasje, blir et fint innslag på sidebordet
eller i vinduskarmen. 

Hos Rusta finner du også et bredt utvalg av kunstige planter. Blant sesongens
nyheter finnes bomullskvister, pampas- og foxtailgress. Planter som har blitt
favoritter i mange interiørsammenhenger. Du finner også dahlia, pioner og
hortensia som snittblomster – en enkel måte å lage en flott bukett som varer
hele høsten.

For produktinformasjon, prisopplysninger og høyoppløselige bilder, se
vedlagt pressemateriell.

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 4000 ansatte, 108 varehus i Sverige, 41 i Norge, 35 i Finland og
6 i Tyskland, samt flere innkjøpskontorer i Asia.

https://www.rusta.com/contentassets/7475c7d0bc114a91a7c266f8207ba4e1/2.-pressmaterial-s3-2020---sophisticated-living-no.pdf
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