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Tjuvstart julen med Rustas nyheter

Julen begynner tidlig hos Rusta. Blant årets nyheter er det mengder av
belysning, juletrær, pynt og tekstiler – alt som skal til for å skape en magisk
jul!

Alle vet når julen er over, men når begynner den egentlig? Hos Rusta fylles
varehusene med belysning til både innen- og utendørsbruk allerede i slutten
av september. Lys opp balkongen eller hagen med lysslynger, lykter, lystrær
og lekne julefigurer. I sortimentet er det også flere søte, små nissehus – alle
med innebygd belysning.



La nedtellingen begynne…
Det er i vinduet at julen begynner, ikke sant? Rustas julestjerner er produsert
av FSC-sertifisert papir eller 100 prosent resirkulert bomull. Blant nyhetene
er det både ensfargede og mønstrete stjerner, samt dekorative varianter i
rundere former som er fine å henge opp i gruppe. Heng også opp julegardiner
i favorittstilen. Blant nyhetene er både ensfargede og mønstrete lengder og
gardinkapper.

Blant årets nye adventsstaker er det flere tradisjonelle modeller i tre og
keramikk, både elektriske og beregnet for levende lys.

Rustas sortimentet av julebyer vokser hvert år. Hva med en snødekt fjelltopp,
en nisse i kabriolet eller detaljrike fjellhytter med fjellheis? Med en vinterhvit
base, som finnes i to utførelser, er det enkelt å skape et eventyrland som får
barnas øyne til å glitre! 

Pynt med noe som trollbinder
Julen på Rusta inneholder noe for enhver smak. Med personlige nisser,
nydelig pynt, «stygge» julegensere og tilbehør er det enkelt å skape magisk
stemning. Selvfølgelig finner du også juleklær og tilbehør til kjæledyrene.

Fenomenet nissedør er her for å bli. Oppgrader den du allerede har med nytt
tilbehør og koselig belysning, eller gå for en helt ny. Blant nyhetene finner du
en søt pastelldør og et campingtelt som gjerne kan slås opp under juletreet.
God jul! 

Rustas julesortiment finnes i varehusene fra slutten av september til midten
av oktober.

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.
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