
NOSH Women pellavakokoelma ihastuttaa 
ajattomuudella, selkeillä linjoilla ja lämpimillä sävyillä
Kokoelma tuo pellavan uutena materiaalina NOSH-vaatteisiin. NOSH Women pellavakokoelma 

tarjoaa rennon huolettomia vaatteita, joiden tyyli ja laatu kestävät vuodesta toiseen.



Pellavakokoelmassa on haluttu luoda rentoja, 
mukavia ja tyylikkäitä pellavatuotteita, joita on 
helppo yhdistellä muihin NOSH-vaatteisiin. Sel-
keät linjat ja keveät siluetit ovat ajattoman tyy-
likkäitä. Kokoelman värimaailma hehkuu lempeää 
iloa ja lämpöä. Ilmava ja hengittävä 100 % pellava 
on täydellinen lämpimiin kesäpäiviin.

- Pellava on odotettu lisä valikoimaamme ja mainio 
materiaali kesäkauteen. Pellavaisilla NOSH-vaat-
teilla saa luotua rennon tyylikkään lookin myös 
kuumempaan kesäpäivään, kuvailee suunnittelija 
Iina Puustinen.

Ekologinen ja kestävä pellava sopii oivallisesti 
täydentämään NOSH-materiaalivalikoimaa. Ilma-
va ja kevyt pellava hengittää, tuntuu viileältä kuu-
malla säällä ja hylkii likaa. NOSH-pellavavaatteis-
sa on soft wash -käsittely, jonka ansiosta vaatteet 
tuntuvat ylellisen pehmeältä päällä. Soft wash 
-käsittely ehkäisee lisäksi värinpäästöä. Vaatteet 
on myös esikutistettu.

Pellava on ekologinen materiaali, sillä se tarvitsee 
kasvamiseen vähemmän vettä, energiaa, torjunta-
aineita ja lannoitteita kuin esimerkiksi tavallinen 
puuvilla. Kaikki pellavakasvin osat käytetään eri 
tuotteiden raaka-aineina, joten tuotannossa ei 
synny juurikaan hukkaa. Pellavaa pidetään myös 
suurena hiilinieluna: yksi hehtaari pellavakasveja 
voi sitoa 3,7 tonnia ilman hiilidioksidia.

NOSH-vaatteet suunnitellaan Suomessa koti-
maisen designtiimin voimin. Pellavavaatteet val-
mistetaan paikallisen perheyrityksen toimesta 
Liettuassa ja pellava tulee Euroopasta. Kokoel-
man vaatteet ovat tilattavissa verkkokaupasta 
nosh.fi, yli 100 NOSH edustajalta ja vaatekut-
suilla 8.6.2021 klo 10 alkaen. Vaatteita on saata-
villa kokoskaalassa XS-XXL. NOSH vaatekutsuilla 
ja onlinekutsuilla pääsee viettämään kiireettömän 
ostoshetken ystävien kanssa ja tutustumaan laa-
dukkaisiin NOSH-vaatteisiin. Asiantunteva NOSH 
edustaja antaa vinkkejä vaatteiden yhdistelyyn 
sekä oikean koon valintaan.

Tutustu mallistoon: nosh.fi/pellavat

Lue vastuullisuudestamme: nosh.fi/vastuullisuus 

SAATAVUUS nosh.fi ja noshvaatekutsut.fi 

MEDIATIEDUSTELUT aino@sugarhelsinki.com    KULUTTAJATIEDUSTELUT info@nosh.fi

Vuonna 2009 perustettu NOSH on suomalainen vaatebrändi, jonka vaatteisiin on ilo pukeutua. 
Valikoimaan kuuluvat ylellisen pehmeät, laadukkaat ja aina sopivat naisten-, miesten- ja lastenvaatteet. 

Toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja ekologisuus. Vaatteiden pääraaka-aineena on 
luonnonmukaisesti kasvatettu ja sertifioitu luomupuuvilla ja kaikki vaatteemme valmistetaan 

vastuullisesti Euroopassa. Nosh Company Oy:n liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa vuonna 2020.


