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Kauppa is ontstaan vanuit een sterke wil om terug te keren naar
de traditionele waarden van kwaliteit, eenvoud, tijdloosheid en
optimale dienstverlening. Weg van de standaard mode uitingen
en trends. Kauppa stuurt de consument heel voorzichtig om op
een speelse wijze naar het begrip fashion te kijken. Dikke kleuren,
prints en ongebruikelijke patronen nodigen de mens uit om zich
op een mooie wijze aan te kleden. Kauppa is ontstaan in Finland.
Het zijn de pure en aantrekkelijke uitstralingen van de natuur
met de harmonieuze en folkloristische prints als resultaat.
De collectie van Kauppa bestaat niet alleen uit de wereldberoemde
Marimekko, welke zeer geliefd is bij zowel de jaren 50 huisvrouwen, de Manhatten fashionista en het hemellijke comfort
van Nanso ‘mijn favoriete kledingstuk’, welke de mens niet alleen
voorziet in het heerlijke zomers picknick gevoel, maar ook de
wensen vervult van de meest veel eisend fashion die hard.
Om de strijd aan te gaan met het extreem koude weer en de
donkere avonden in de winter hebben de Finnen zich ook
toegelegd op het aankleden van hun huizen. Een grote collectie
van interieur design elementen, welke uit een lopen van houten
attributen tot kunstwerken, maken dit concept compleet.
Kauppa is stijl met een gedachte er achter, design met een eigentijdse uitstraling en fashion met een eigen attitude.

Collectie /collection: IVANAhelsinki | Marimekko |
Nanso Lempivaate | Artek | Tonfisk Design
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Kauppa was born from a strong desire to go back to traditional
values: quality, simplicity, timelessness and service. Shying away
from mainstream trends, Kauppa gently pushes consumers to
take a playful attitude towards fashion. Bold colours, prints and
unusual patterns invite for a game of dress up. The origin and inspiration of Kauppa’s products is Finland. It’s pure and enchanting
nature result to harmonious colours and folkloric prints. From a
world known classic Marimekko loved by the 50’s housewife as well
as a Manhattan fashionista, to the heavenly comfort of Nanso
‘my favourite garment’, the selection caters to those beautiful
summer time picnics at the same time feeding the hunger of the
most demanding fashion die hard. To fight the extreme weather
and winter darkness the Finns also play dress up with their homes.
A large selection of interior design elements ranging from wooden
homeware to intriguing wall hangings make this concept complete.
Kauppa is style with a thought, design with a twist, fashion with a
positive attitude.

