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Finn din julestil hos Rusta

Rustas julenyheter gjør det enkelt å skreddersy juletreet, dekorasjoner,
tekstiler og belysning etter din favorittstil.

Rustas brede utvalg av kunstige juletrær vokser, med flere virkelighetstro
nyheter som holder seg like flotte år etter år. Med et juletre med innebygd
LED-belysning slipper du sammenfiltrede ledninger og får perfekte glitrende
lyspunkter. Hvis du liker den mer fantasifulle julen, er det rikelig med trær i
alle regnbuens farger. Mangel på plass? Invester i vårt veggmonterte tre med
belysning – like fin inne som ute!



Klar, ferdig, pynt!
Rustas julesortiment har noe for enhver smak. Årets dekorative nyheter
inkluderer papirdekorasjoner, honeycombs i miniformat, rosetter og mengder
av detaljrike glasskuler.

Hvis du liker den lekne stilen, finner du alt fra nissedører, et batteridrevet
juletretog og snøkuler til julekuler formet som cupcakes og donuts. På toppen
av det, finner du en nissefamilie som i år byr på flere nye bekjentskaper.

Trekkes du mer mot en tradisjonell retning, finnes mange julekuler i rødt, gull
og sølv, samt lysslynger og toppstjerner som gjør helheten ekstra magisk.

Fløyel fortsetter å være en favoritt og kan sees i år på søte
dekorasjonsrosetter i ulike farger og størrelser, men også i form av julenisser
og julesokker. I tillegg finnes et bredt utvalg av juletreføtter og juletretepper
der gavene kan lande mykt. God jul!

Rustas julesortiment kommer til 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 3000 ansatte, 100 varehus i Sverige, 37 i Norge, 28 i Finland og
4 i Tyskland, samt flere innkjøpskontorer i Asia.
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