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Julen börjar på Rusta

Julen på Rusta är mer stämningsfull än någonsin. Den klassiska färgskalan
rött, vitt och guld återfinns på såväl pynt som adventsljusstakar och
adventsstjärnor. Bland nyheterna syns mönstrade textilier, där accentfärgen
blått kommer in.

– Allmogeinspirerade mönster med blomslingor, som nyheten Torpa, fåglar
och tomtar tar plats på gardiner, kuddar och kökshanddukar, säger Carolina
Nordhjelm, Produktchef för jultextil på Rusta. 
Julgransmattan Lofta, som blev mångas favorit i fjol, kommer tillbaka och får
sällskap av en ny färginställning med inslag av rött och grått.



Den skandinaviska julen har blivit mångas favorit. Naturmaterial, vitt och
grått kombineras med metaller som koppar, mässing och silver. Bland
nyheterna syns julgranskulor med dekor, ljusslingor av metalltråd och stilrena
ljusstakar med klotlampor, som modellen Norsbo.

Den lekfulla och färgstarka julen växer i popularitet, och för den som vill ta ut
svängarna finns många roliga nyheter. Granar i lila, rosa, turkos och glitter
kompletteras med smågalna julgranskulor i form av grodor, bilar och
surfande tomtar. Ta hjälp av olika former av LED-belysning och lys upp
mörkret, både inom- och utomhus! Eller gå loss bland vår stora familj av
dekorationsdjur och tomtar. I år är det lätt att skapa en magisk julstämning
hemma!

Det ska vara enkelt att förnya hemmet på Rusta. I jul fylls varuhusen med
mängder av belysning, granar och pynt till överraskande låga priser. Allt för att
du ska kunna skapa din egen magiska jul!

Rusta är ett svenskt företag som erbjuder nästan allt till hemmet, både inne
och ute – alltid till överraskande låga priser. Det första varuhuset öppnade
1986 i Gävle. Rusta har i dag 2000 medarbetare, 87 varuhus i Sverige, 19 i
Norge och 2 i Tyskland samt 4 kontor i Asien. Rusta omsätter 4,2 miljarder
och varje år besöker mer än 20 miljoner kunder varuhusen. www.rusta.com
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