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Spännande material bland Rustas
belysningsnyheter

Betong, keramik, glas och dun. I höst är det enklare än någonsin att hitta
snygga lampor, skärmar och dekorationsbelysning på Rusta. 

Ju fler ljuskällor desto mer mys! Bland säsongens belysningsnyheter syns
flera spännande material. Rustika lampor i betong, som taklampan Rimini i
kombination med trä och bordslampan Berlin med kupa i glas, är stilrena val
som finner plats i de flesta hem. Bordslampan Helsinki, med fot i keramik,
kommer i tre färger och blir en pigg detalj i såväl fönstret som på hyllan eller
sängbordet.



Intresset för dekorationsbelysning i form av lampor, slingor och lyktor ökar. I
höst syns nyheten Prag i glas, Beirut i betong och glas samt LED-lyktan
Madrid, som alla ger ett stämningsfullt sken. Gemensamt för lamporna är att
de är batteridrivna och därmed lättplacerade, tack vare avsaknaden av sladd.
Populära ljusslingan Lysa med dekorativa bollar i textil kommer i flera nya
färgställningar.

Sammetslena skärmar och duniga taklampor

Att byta lampskärm är ett enkelt sätt att skapa ny känsla hemma. I höst finns
flera fina sammetsmodeller i marinblått, lejongult och grönt. Lampskärmarna
Savanna och Loka har båda mönster som återfinns på två av Rustas populära
tapeter. Fina att kombinera med en snygg lampfot i betong.

Taklampan Halifax i dun har blivit en riktig storsäljare och kommer i höst
även i beige. Lampan Mendoza i vitt och grått med subtilt ormskinnsmönster
passar perfekt i det moderna hemmet. För den som gillar att blinga till det
spås guldfärgade fönsterlampan Wien med textilsladd bli en riktigt favorit.

För produktinformation, prisuppgifter samt högupplösta bilder, se bifogat
pressmaterial.

Nyheterna finns i varuhusen. 

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.

https://www.rusta.com/contentassets/7475c7d0bc114a91a7c266f8207ba4e1/6.-pressmaterial-s3-2020---belysning-se.pdf

