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Blått setter stilen på vårens tapeter

Rusta fortsetter å tilby unike utvalgte tapeter og farger som passer alle rom i
hjemmet. I slutten av januar lanseres nye FSC-sertifiserte tapeter, og
fellesnevneren er fargen blå!

Rusta sitt DIY-sortiment vokser stadig, og i våres lanseres flere nye tapeter
der de blå nyansene står i fokus. Blant nyhetene i kolleksjonen Scandinavia
finner du mønstre som tar deg til skjærgården, med motiver som seilbåter og
fisker.

Nyheten Loka, er inspirert av et gammeldags porselen i blått og hvitt, og er
en av flere tapeter med botanisk mønster. Tapeten Bladranka fra kolleksjonen



Boutique har et stilrent bladmønster på mørkeblå bakgrunn, et tidløst valg for
den som liker den klassiske stilen.

Det blomstrete mønsteret på tapeten Kornettblomma spås å bli en
storfavoritt og kan med fordel kombineres med noen av de blå eller grå
fargenyansene fra Rusta sitt eget varemerke Nyans. Blant Rusta sine helmatte
farger fra serien ’Full matt edition’, finner du nyansen Deep sea, en dyp
blåfarge til vegg som virkelig skaper en matt overflate.

Rusta sine tapeter er produsert av Europas ledende tapetprodusenter i non-
woven av høy kvalitet. De limes direkte på veggen og monteres kant i kant,
noe som gjør dem enkle å sette opp.

Tapetnyhetene er tilgjengelig i varehusene fra og med uke 4, 2020.

Det skal være enkelt å fornye hjemmet hos Rusta. Til våren fylles varehusene
med mengder av tapet, maling og gulv til overraskende lave priser. Alt for at
du skal kunne skape et hjem som føles stilfult, spennende og nytt! 

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.



Kontaktpersoner

Petter Thorendahl
Pressekontakt
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjon og PR
pt@pr-o.no
+47 922 209 77

mailto:pt@pr-o.no
tel:+47 922 209 77

