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Unikt tapetsamarbeid med Tess Callervik

I august lander Rustas DIY-nyheter i varehuset. Tapetkolleksjonen Together
skiller seg ut litt ekstra med mønsterglede signert av designeren, Tess
Callervik.

Tess Callervik er grafisk designer og har designet mønster for både stoff og
tapeter for flere kjente varemerker. I høst er hun aktuell med
tapetkolleksjonen Together for Rusta.



På tapetene Oh deer, Fairytale og Wonderland er det mønster som er inspirert
av den nordiske naturen, og dens flora og fauna, på en måte som minner om
en eventyrverden.

– Jeg liker å trollbinde seeren med motiver der man kan oppdage ting man
tidligere ikke har sett. Skogen, og dens grønne, organiske former skaper en
harmoni som jeg gjerne tar med meg inn i mitt design, sier Tess Callervik. 

FSC-sertifiserte tapeter av høy kvalitet 
Rustas tapeter i non-woven er produsert av papir som kommer fra FSC-
sertifisert skog. De produseres i Europa på fabrikker som aktivt arbeider for å
redusere klimaavtrykk.

– Vi har valgt å samarbeide med produsenter som legger vekt på å spare energi
og ta vare på restprodukter under produksjonen, sier Johanna Stadell, produktsjef
for tapeter hos Rusta.

Trendy, Svanemerket veggmaling
For den som heller velger å male veggene finnes det flere flotte nyheter.
Rustas egne varemerke, Nyans, utvides i høst til totalt 38 farger. 10 av disse
er i Full matt edition – en veggmaling som gir en fløyelsmatt effekt og
elegant finish. 
Rustas veggmaling er Svanemerket og oppfyller den svenske Testfaktas høye
kvalitetskrav.

DIY-nyhetene finnes i varehusene fra uke 32.

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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