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TALVEN PARHAAT LAHJAIDEAT

SUOMAL AINEN 
JOULU



Lapuan Kankurit on jacquard-kutomo. Kudonta- ja 
materiaalitaitomme on hiottu huippuunsa vuosikymmenien 
saatossa. Meille on tärkeää, että tuotteemme on tehty 
aidoista materiaaleista kestävästi: siksi yhdistämme 
uusimman kudontatekniikan vastuulliseen toimintaan.

Menestystuotteidemme takana on joukko alansa 
ammattilaisia. Vetovastuussa on jo neljäs sukupolvi 
ja tuotteet valmistetaan huippusuunnittelijoiden ja 
ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa. Suunnittelu, 
loimaus, kutominen, viimeistelyn vaiheet, leikkaus, ompelu ja 
pakkaus vaativat kaikki omat ammattilaisensa. 

Juhlimme 100-vuotiasta Suomea teemalla YHDESSÄ. 
Myös tekstiilien valmistaminen suvussamme on jatkunut jo 
sata vuotta. Erityisesti juhlavuonna suomalaiset arvostavat 
kotimaisia, kestäviä tuotteita, jotka on valmistettu puhtaista 
luonnonmateriaaleista. 

Lapuan Kankureiden tuotteilla on Avainlipputunnus, sillä 
pellavatekstiilimme ja osa villatuotteistamme kudotaan 
Lapualla. Tunnustuksena taidostamme yhdistää kädentaitoja 
ja tekniikkaa meille on myönnetty TAITO-FINLANDIA 
2014 -palkinto. 

Meille on etuoikeus saada valmistaa tuotteemme Suomessa 
aidoista materiaaleista. Tätä perinnettä jatkamme uuden 
logistiikkarakennuksemme valmistumisen myötä. Tila 
valmistui kesällä ja sen myötä vanhaan kutomorakennukseen 
vapautui lisää tilaa uusille kutomakoneille ja laitteille.

Lapuan Kankureilla on myymälä Lapualla ja Helsingissä. 
Syyskuussa avasimme shop-in-shopin Tokioon. 
Myymälöistämme löydät kattaus-, keittiö- ja saunatekstiilit, 
villahuovat ja kodintekstiilit. Kaikki tuotteet löytyvät myös 
verkkokaupastamme osoitteesta www.lapuankankurit.fi.

100 vuotta 
KUDONTAOSAAMISTA

Vuonna 1917 Esko Hjeltin isoäidin isä 
Juho Annala perusti huopatossutehtaan 
Lapuan Lankilankoskelle. 1930-luvulla 
alkoi teollinen kutominen, kun 
ensimmäiset kutomakoneet hankittiin. 
Sieltä alkoi Lapuan Kankureiden tarina.

 
Yrityksesi visuaalinen ilme ja arvot saavat näkyä 
myös liikelahjoissa. Meidän kauttamme se onnistuu. 
Voit tilata tuotteet haluamallasi kuvalla kudottuna 
– suunnittelemme tuotteet yrityksen toiveiden 
mukaan, ja tietenkin saat halutessasi tyylikkään 
näkyvyyden myös yrityksen logolle joko etikettiin  
tai itse tuotteeseen. Juhlavuoden kunniaksi saatavana 
myös WOVEN IN FINLAND 2017 etiketti.
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Vuoden nuori muotoilija   
REETA EK 

ESKIMO kuumavesipullo 
päällinen 100% villaa, vetoisuus 2L
Design Reeta Ek

AALLONMURTAJA laudeliina 46x150 cm 
saatavana myös 46x60 cm ja saunatyyny
Pellava-bio-orgaaninen puuvilla
Design Reeta Ek

Vuoden nuoreksi muotoilijaksi on valittu tekstiili- ja pintasuunnittelija 
REETA EK. Palkinnon jakaa Design Forum Finland. 

Reeta Ek on helsinkiläinen freelance-suunnittelija, joka on suunnitellut 
useita kuoseja Lapuan Kankureille. Reetan huippusuositun ESKIMO-
sarjan ylelliset villahuovat ja -tyynyt sekä rennot puolipellavaiset 
sisustus- ja keittiötekstiilit tuovat luksusta arkeen. AALLONMURTAJA-
sarjan toteutimme yhteistyössä Reetan ja John Nurmisen Säätiön 
kanssa. Lapuan Kankurit tilittää kiinteän summan jokaisesta myydystä 
AALLONMURTAJA-sarjan tuotteesta Puhdas Itämeri -hankkeelle. 
Reetan ja Lapuan Kankureiden yhteistyönä ovat syntyneet lisäksi mm. 
TWISTI-, PÄRE-, MEHILÄISPESÄ- ja UITTO-tekstiilit.

Design Forum Finlandin palkintojuryn mukaan Reeta Ek on esimerkki 
ammattitaitoisesta ja luovasta nuoresta suunnittelijasta, jonka näkyvyys 
ja menestys Suomessa on perustunut enemmän vahvaan ammatilliseen 
osaamiseen kuin tehokkaasti esille tuotuun suunnittelijabrändiin. Reeta 
Ekillä on omaperäinen  ja tunnistettava muotokieli, ja hänen töissään 
yhdistyy äärimmäinen herkkyys vahvaan ja selkeään otteeseen. 
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Pellava
ON IHANA, KESTÄVÄ JA KAUNIS

Odotettu uutuus! USVA vuodevaatteet

 

USVA pussilakana 150x210 cm
Tyynynpäällinen 50x60 cm
100% pesty pellava
Design Anu Leinonen

• Pellava on luonnonmateriaali, joka tuntuu 
miellyttävältä, imee tehokkaasti kosteutta ja kuivuu 
nopeasti. Siksi se sopii erinomaisesti pyyhkeisiin, 
tyynyihin ja asusteisiin.

• Pellava on luja luonnonkuitu, joka kiiltää kauniisti 
ja hylkii likaa. Siksi se sopii erinomaisesti 
kattaustekstiileihin.

• Pellavakuitu on luonnostaan allergisoimaton ja 
antibakteerinen. Sen luonnollinen pH-arvo pehmentää 
ja uudistaa ihoa.

• Pellavafrotee on miellyttävän karhea. Se elvyttää 
pintaverenkiertoa ja hellii ihoa.

• Pellava kestää äidiltä tyttärelle. Se pehmenee ja 
paranee käytössä vuosien myötä.

• Pellava on ekologinen valinta. Pohjavedet säästyvät, 
sillä pellava ei vaadi lainkaan keinokastelua, vaan kasvaa 
sateen voimalla. Pellavanviljely ylläpitää ekosysteemin 
tervettä monimuotoisuutta.

• Käyttämämme pitkäkuituinen aivinapellava 
kasvatetaan ja kehrätään Öko-Tex-standardin 
mukaan Euroopassa. Masters of Linen -kutomona 
Lapuan Kankurit on osa jäljitettävää ketjua.

100% pesty pellava pestään Lapuan tehtaalla kutomisen
jälkeen ennen kuin se toimitetaan eteenpäin.
Näin pellavatuote on valmiiksi pehmeä
ja imukykyinen, kun se saapuu uuteen kotiinsa.

 

SADE pyyhe 95x180 cm / 48x70 cm
100 % pesty pellava
Design Aoi Yoshizawa

 

USVA huivi 70x200 cm
100% pesty pellava
Design Anu Leinonen
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HUUHKAJA X TEEMU JÄRVI uunikinnas
Pellava-bio-orgaaninen puuvilla 
MAIJA keittiöpyyhe 48x70 cm
Pesty pellava-tencel-puuvilla
LASTU keittiöpyyhe 48x70 cm
100% pesty pellava

Kerätään 
METSÄN ANTIMET

KÄPY  X TEEMU JÄRVI  huopa 140x180 cm + hapsut
100% villaa

PANAMA MINI essu 70x80 cm
Saatavana myös uunikinnas
Pellava-bio-orgaaninen puuvilla

ESKIMO kassi 40x60 cm
Bio-orgaaninen puuvilla
Design Reeta Ek

Vuoden 
nuori 
muotoilija!
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Ilahduta 
KUKKASIN 

KUKAT pöytäliina/peitto 140x240 cm
KUKAT tyynynpäällinen 50x50 cm
Pesty pellava-bio-orgaaninen puuvilla
Design Makoto Kagoshima

KUKAT kaitaliina 48x150 cm 
KUKAT keittiöpyyhe 48x70cm
Pesty pellava-bio-orgaaninen puuvilla
Design Makoto Kagoshima

Olemme luoneet KUKAT-tuotesarjan yhteistyössä japanilaisen 
huippusuunnittelijan Makoto Kagoshiman kanssa. Makoto Kagoshima 
on arvostettu keramiikkataiteilija. Hänen Fukuokan-ateljeessaan syntyy 
upeaa taidetta ja Makotolla on ollut lukuisia näyttelyitä Los Angelesissa, 
Taipeissa ja Lontoossa.

Tapasimme Makoton Japanissa alan messuilla ja kiinnostus yhteistyöhön 
heräsi heti. Meitä molempia yhdistää vahva yrittäjyys ja intohimo 
valmistaa tuotteita aidoista materiaaleista. Haluamme tarjota asiakkaille 
iloa ja kauneutta jokaiseen päivään tuotteidemme kautta.

Makoton Lapuan Kankureille suunnittelemille tekstiilikuoseille 
tunnusomaisia aiheita ovat sympaattiset eläimet ja kiehtovat kukat ja 
kasvit.
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Talven raikkaus
TUNTUU JA TUOKSUU

 

LUMIPALLO keittiöpyyhe
46x70 cm 
Pellava-bio-orgaaninen puuvilla
Design Mervi Sachse

CORONA UNI poncho  
125x75 cm + hapsut
100% villa
Design Marja Rautiainen

 
VINTERSTUGA 
keittiöpyyhe, 46x70 cm 
Pellava-bio-orgaaninen puuvilla
Design Anna Savolainen

SADE  saunatyyny 20x46 cm 
SADE laudeliina 46x60 cm / 46x150 cm 
Pellava-bio-orgaaninen puuvilla
SADE pyyhe 95x180 cm / 48x70cm
SADEKUURO pyyhe  48x70cm
100 % pesty pellava
Design Aoi Yoshizawa

Keittiöpyyhe on loistava liikelahja.  
Valitse väri ja teema kymmenistä vaihtoehdoista 
yrityksesi ja lahjan saajan mukaan.
Postita kirjeenä.
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Haluatko jättää valinnan ilon asiakkaallesi? 
Meiltä saat nyt myös suositut liikelahjakortit.

Aito villa
LÄMMITTÄÄ JUURI SOPIVASTI

 

CORONA UNI huopa 130x170 cm + hapsut
CORONA UNI tyynynpäällinen 50x40 cm
100% villa
Design Marja Rautiainen

KUURA huopa 130x180 cm 
100% villa
Design Laura Laivamaa

ALVA huopa 130x170 cm + hapsut 
100% villa
Design Marja Rautiainen

• Villa on aito luonnontuote, jonka parhaita 
ominaisuuksia on lämmöneristyskyky. Villa ei pölyä, 
koska se säätelee kosteutta niin, etteivät pölypunkit 
viihdy siinä. Aito villa on luonnonmateriaali, joka pitää 
kuohkean kuosinsa. Villa hylkii likaa ja pysyy puhtaana 
pitkään. 

• Käyttämämme 100% puhdas uusi villa on pääasiassa 
peräisin Uuden-Seelannin ja Etelä-Afrikan tiloilta 
ja mohairlanka Etelä-Afrikasta. Kaikki villamme 
kehrätään EU-alueella. 

• Tuotantoketjussamme ei esiinny “mulesingia”.
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Läm,pöä,
TUNNELMAA JA PERINTEITÄ

Jotta lahjasi olisi täydellinen kokonaisuus, 
pakkaamme tuotteet puolestasi valitsemaasi 
tyylikkääseen pakkaukseen.
Saat liikelahjasi täysin valmiina.

 
IIDA taskuhuivi 60x200 cm + hapsut 
100% villa
Design Lapuan Kankurit

 

Huippusuosittu!
TERVA jättipyyhe 85x180 cm
Saatavana myös 65x130 cm, 48x70 cm
Pesty pellava-tencel-puuvilla
Design Lapuan Kankurit
· Lapuan Kankureiden oma mullistava materiaaliyhdistelmä: 
kevyt, nopeasti kuivuva ja pieneen tilaan sopiva!

psst! yhdistä 
laudeliina- tai 
 pyyhelahjaan
ONNI tohvelit  Pellavafrotee

KAARNA huivi 27x200 cm + hapsut 
100% villa
Design Lapuan Kankurit
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Joulu
ON JO OVELLA

VERSO kaitaliina 46x150 cm
Pellava-bio-orgaaninen puuvilla
Design Masaru Suzuki
KASTE keittiöpyyhe 48x70 cm
100% pesty pellava
Design Anu Leinonen

HELMI keittiöpyyhe 48x70 cm
100% pesty pellava
Design Marja Rautiainen

KASTE essu, onesize
100% pesty pellava 
Design Anu Leinonen

CORONA UNI kuumavesipullo 
Päällinen 100% villa, 
vetoisuus 2L
Design Marja Rautiainen

AINO huopa 130x170 cm + hapsut
100% villa
Design Aoi Yoshizawa
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LÖYDÄT KOKO 
VALIKOIMAMME 
VERKKOKAUPASTA.
 
Rekisteröidy yritysasiakkaaksi 
nettisivuillamme 
www.lapuankankurit.fi
Yritysasiakkaana saat liikelahjat 
suoraan verkosta edulliseen 
liikelahjahintaan. 

Liikelahjavastaavana voit tehdä 
ostokset myös myymälöissämme 
B2B hinnoin. Yli 20 kappaleen erille 
kannattaa pyytää hintatarjous. 
 
Haluatko jättää valinnan ilon  
asiakkaallesi? Meiltä saat nyt myös 
suositut liikelahjakortit.

YHTEYSTIEDOT

LIIKELAHJAMYYNTI & 
TARJOUSPYYNNÖT 
Kauppakatu 23, 62100 Lapua  
ma–pe 8–16
info@lapuankankurit.fi  
puh 06 4338 300
  
TEHTAANMYYMÄLÄ  
Kauppakatu 23, 62100 Lapua 
ma–pe 11–18, la 10–15
myymala@lapuankankurit.fi  
puh 050 5275 728
 
STORE&STUDIO 
Katariinankatu 2, 00170 Helsinki  
ma–pe 11–18, la 10–16,
helsinki@lapuankankurit.fi 
puh 050 538 8244

www.lapuankankurit.fi

Tilaa  
liikelahjat 

verkkokaupasta 
helposti.


