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Denne våren skal veggene dekkes med
mønster!
DIY-trenden er større enn noensinne. Rusta starter året med å lansere 11
FSC-merkede tapeter med spennende mønstre i vårens fargeskala.
Vi tilbringer mer tid hjemme, og interessen for å pusse opp og gjøre det fint
rundt oss øker. I januar får Rustas gjør-det-selv-avdeling selskap av 11 nye
tapeter. Blant nyhetene finnes myke toner av beige og blått, og mange
mønstre.
– Landlige mønstre får mer fokus blant årets nyheter. Flora er en tapet med

småblomster som jeg tror kan passe fint i et landlig kjøkken eller i en
sommerhytte, dette gjelder også Cornflower, som har et mer tradisjonelt preg, sier
Cecilia Lindqvist, interiørdesigner hos Rusta.
Botaniske mønstre i alle former havner fortsatt høyt på topplisten når det
gjelder valg av tapet. En tapet som skiller seg ut litt ekstra i vår er den
stormønstrede tapeten Flower vine, i oransje og blått.
– Her har vi virkelig en tapet som flørter litt med de klassiske mønstrene fra
tapetguruen William Morris. Tapeten er inspirert av et gammelt stoff fra 1800tallet, og jeg synes den passer perfekt i en stue, da den krever et litt større rom for
å virkelig komme til sin rett, sier Lindqvist. 
For de som vil innrede barnerommet finnes nyheten Forest animals med harer
og ekorn i hvitt på en gråbeige bakgrunn. Et rolig og harmonisk valg av tapet
i rom der innredning og leker ofte tar mye fokus.
Rustas tapeter produseres avEuropas 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.
For produktinformasjon, prisopplysninger og høyoppløselige bilder, se
vedlagt pressemateriell.
Tapetnyhetene er tilgjengelige i varehusene fra og med uke 3, 2021.

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, 99 varehus i Sverige, 36 i Norge, 25 i Finland og 3
i Tyskland, samt flere innkjøpskontorer i Asia.
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