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Välkommen till bords!

Bland Rustas nyheter för hösten 2018 ses en mängd detaljer för att sätta
guldkant på dukningen. Det dukade bordet behöver inte vara en stram
tillställning med vit duk och bestick som måttats med millimeterprecision.
Tänk om, och skapa ett personligt och inbjudande dukat bord. Vi ger dig våra
bästa tips!

• En bra start kan vara att tänka ut ett tema för dukningen. Kanske
i form av en färg eller årstid? Ta in detaljer från naturen, höstlöv
och rönnbär eller vackra kvistar och kottar. Både billigt och
naturenligt!

• Våga ta ut svängarna och blanda färger, mönster och material



när du dukar. Det finns inga regler för hur dukningen ska se ut,
bara din fantasi sätter gränserna.

• Blanda gammalt och nytt. Udda loppisfynd blandat med nyare
detaljer ger en personlig och avslappnad känsla.

• Knyt ett vackert snöre eller band runt tygservetter. Om du vill ha
bordsplacering kan du även knyta in ett handskrivet kort med
namn. Enkelt och personligt.

Nyheterna finns i varuhus från och med v. 32.
För fler höstnyheter besök Rustas bildbank på Rusta.com.

Nedan kollage
1. Duk Malva 79,90kr 2. Bordstablett i sjögräs 19,90 kr 3. Tallrik Ester 49,90 kr 4.
Kanna Alice 149 kr 5. Träfat 99,90 - 149 kr 6. Vas Alice 149 kr 7. Dricksglas Alice
29,90 kr 8. Salladskål Ester 149 kr 9. Bordstablett Fjäder 79,90 kr 10. Bestick (16
delar) 199 kr 11. Korgar i 2-pk 99,90 kr 12. Vinglas Alice 39,90 kr.

Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och
fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna
sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss.

Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta omkring 200
varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Rustas koncept bygger på
enkla inköpsprocesser utan dyra mellanhänder, ett brett sortiment, stora
volymer, effektiv logistik och en intensiv trendbevakning. För mer
information: rusta.com.
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