
Suomalaiset NOSH ja Sasta jatkavat yhteistyötä: 
SAAGA parkatakki on pitkäikäinen valinta 

vastuulliseen vaatekaappiin
NOSH Company Oy:n ja Sasta Oy:n yhteistyönä syntyneen ja monen rakastaman SUUNTA parkatakin 
tarina saa jatkoa 26. elokuuta uuden SAAGA parkatakin myötä. SAAGA on valmistettu vastuullisesti 

muun muassa kierrätetyistä muovipulloista, ja se on suunniteltu käytettäväksi niin urbaanissa 
kaupunkiympäristössä kuin luonnossa liikkuessa.



SUUNTA parkatakin menestyksen siivittämänä NOSH 
ja Sasta suunnittelivat uuden, päivitetyillä yksityis-
kohdilla varustellun SAAGA parkatakin. Takin suun-
nittelussa on kuunneltu asiakkaiden toiveita. Asia-
kastoiveiden pohjalta takkiin on lisätty muun muassa 
vetoketjulliset taskut.

Muovi saa SAAGA parkatakissa uuden elämän, sillä 
takin valmistuksessa on hyödynnetty kierrätettyjä 
muovipulloja. Takin suunnittelussa on otettu vahvasti 
huomioon ekologisuus ja kestävyys. Materiaalina on 
hengittävä polyesteri-puuvillasekoite, jossa on käy-
tetty 65 % muovipulloista kierrätettyä polyesteriä ja 
35 % luomupuuvillaa. Materiaalin ansiosta takki on 
hengittävä, miellyttävän tuntuinen sekä helppohoi-
toinen, ja kerroksia lisäämällä sitä voi käyttää vaikka 
vuoden ympäri.   

Yhteistyön myötä on haluttu yhdistää kahden kotimai-
sen yrityksen vahvuuksia ja tarjota kuluttajille pitkä-
ikäinen, helppohoitoinen sekä jokaiseen tilanteeseen 
sopiva takki. Sastalla on vuosikymmenten kokemus 
retkeilyvaatteista. Tämä kokemus näkyy myös muun 
muassa SAAGA parkatakin tarkkaan harkituissa yksi-
tyiskohdissa. NOSHia ja Sastaa yhdistää vahva arvo-
pohja   ekologisuudessa ja vastuullisuudessa.

Vuonna 2009 perustettu NOSH Company Oy on koti-
mainen naisten, lasten ja miesten vaatemerkki, jonka 
toiminnan ytimessä ovat eettisyys ja ekologisuus. 
Kaikki NOSHin vaatteet tuotetaan vastuullisesti Euroo-
passa. Vaatteiden päämateriaali on sertifioitu luomu-
puuvilla.

Sasta Oy on suomalainen yritys, joka tunnetaan ulkoi-
luvaatteiden asiantuntijana. Sastalla on vahva osaami-
nen kestävien ja teknisten vaatteiden suunnittelussa 
suomalaisiin olosuhteisiin. Luonnon kunnioittaminen, 
vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat 
kulkeneet mukana alusta asti. Tuotteet tehdään kestä-
mään aikaa ja käyttöä, ja Sastan tarjoama korjauspal-
velu pidentää tuotteen elinkaarta entisestään.

SAAGA parkatakki on tilattavissa verkkokaupasta 
nosh.fi, yli 100 NOSH edustajalta ja vaatekutsuilla 
26.8.2021 klo 10 alkaen. Takin kuluttajahinta on 285,00 
euroa ja se on saatavilla neljässä värissä: musta, päh-
kinä, acai ja kuusi. Takki on saatavilla laajassa kokos-
kaalassa XS-XXXL.

NOSH vaatekutsuilla ja onlinekutsuilla pääsee viet-
tämään kiireettömän ostoshetken ystävien kanssa 
ja tutustumaan laadukkaisiin NOSH-vaatteisiin. Asi-
antunteva NOSH edustaja antaa vinkkejä vaatteiden 
yhdistelyyn sekä oikean koon valintaan, myös etänä. 

Tutustu takin ominaisuuksiin: nosh.fi/SAAGA
Lue vastuullisuudestamme: nosh.fi/vastuullisuus 

SAATAVUUS nosh.fi ja noshvaatekutsut.fi 

MEDIATIEDUSTELUT anna@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.


