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Rusta gör det enkelt att inreda med liten
budget

Fixa ny känsla hemma till minipris. Rusta släpper vårens inredningsnyheter
och visar hur du kan få till stor förändring för en liten peng! 

Januari brukar kallas årets fattigaste månad, något Rusta tagit fasta på när
vårens nyheter släpps i början av året. För den inredningsintresserade finns
många plånboksvänliga val. Med kuddfodral, plädar och gardiner är det lätt
att få till en ny känsla i vardagsrummet. Addera detaljer som minivaser och
prisvärda doftljus och bygg upp små stilleben som genast förhöjer den



ombonade känslan.

Belysning är en god investering när julens stjärnor och stakar plockas ned. Att
byta ut lampskärmen ger fönsterbrädan eller sidobordet ett snabbt lyft. Till
våren kommer flera nya lampskärmar i olika färger och mönster. 

Prisvärda badrumsnyheter
Att skapa sitt eget hemmaspa är ett prisvärt alternativ till hotellvarianten.
Bland nyheterna för badrummet syns flera fina badrumsmattor, där modellen
Emma i 100 procent bomull och modellen från Elsaform i återvunnen bomull
spås bli nya favoriter.

Rulla ihop små handdukar i fina förvaringskorgar, placera ut doftpinnar och
satsa på välgörande hud- och hårvårdsprodukter. Rustas veganska
handvårdsprodukter från det egna skönhetsvarumärket NoFo är ett prisvärt
val. De är Svanenmärkta och har en förpackning gjord av 50% återvunnen
plast. Doften Pine woods lanseras i början av januari och blir ett väldoftande
inslag i vårbadrummet!

Vårnyheterna finns i varuhuset från v. 2 2023.

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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