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Pyssla och pynta med Rustas julnyheter

Pyssla, baka och duka vackert. Bland Rustas nyheter finns mängder av
produkter som gör uppladdningen inför jul extra mysig!

Låt både barn och vuxna ta del av julens magi. Bland Rustas julnyheter syns
allt från pyssel i alla dess former till en traditionsenlig julkalender som du
själv fyller med små paket. Välj mellan mängder av fina julpapper till
inslagningen, eller gör det enkelt för dig med färdiga tygpåsar.

Julen är en tid för mat och bak. Fyll vackra glasburkar med julgodis och



pepparkakor och du har den perfekta gå bort-presenten. I år hittar du kavel
och mortel i marmor, rejäla träskärbrädor, gjutjärnskärl och söta
barnförkläden med tillhörande kockmössor i sortimentet. Perfekta julklappar
till alla hemmakockar.

Duka för julens kalas
Julen är bjudningarnas tid, och en vacker dukning gör julmiddagen extra
mysig. Bland årets textilnyheter finns dukar, löpare och tygservetter. Rustas
populära stengodsservis från Elsaform utökas med ytterligare en tidlös kulör,
dusty white. 
Med hjälp av dekorativa detaljer som vaser, konstväxter och levande ljus
skapar du ett inbjudande bord för dina gäster. Låt ett par söta
flaskdekorationer i form av jultröjor eller tomtar bli pricken över i:et.

God jul!

Rustas julsortiment landar i varhuset från slutet av september till mitten av
oktober.

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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