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Lautasliina – niin pieni asia, ja silti; miten suuri vaikutus, jos sitä ei yhtäkkiä
ravintolapöydän kattauksesta löytyisikään. Pöytä ilman lautasliinaa on hiukan kuin
haarukka ilman veistä: asiakas miettii kuumeisesti, miten hänen on tarkoitus
selviytyä ruokailusta siististi.

Lautasliina ei nimittäin ole pelkkä koriste, vaikka sillä sellaisenaan tärkeä tehtävä
onkin. Lautasliina suojaa syliä: kun asiakas avaa lautasliinan syliinsä, teko on kuin
pieni rituaali sen merkiksi, että ruokailu on alkamassa. Lautasliina myös päättää
ruokailun, kun siihen pyyhkäistään viimeisen kerran suupielet ja servetti lasketaan
pöydälle käytettyjen astioiden viereen.

Mieti valinnassa ainakin näitä asioita:

Koko. Liian pieni lautasliina ei suojaa tarpeeksi – asiakas, joka saa illallisella
annosliinan, on kuin liian kireissä vaatteissa. Koko ajan tukala olo ja huoli siitä, että
jotain kiusallista pääsee tapahtumaan. 

Paksuus. Hyvä liina ei ole liian paksu, jotta sen saa taiteltua kauniisti. Liian ohut
liina puolestaan leijailee sylistä pöydän alle ja päästää roiskeet heti lävitseen. 

Imukyky. Jotta servettiin on miellyttävä pyyhkiä suupielet, se ei saa olla liian
karhea. Imukykyyn vaikuttaa myös painatus – painokuviot eivät saisi tukkia
imupintaa. 

Kauneus. Lautasliina on kukkien ja kynttilöiden ohella kattauksen helpoimpia ja
edullisimpia tunnelmanluojia. Ravintolan ilmeeseen tai tilaisuuden luonteeseen
sopiva lautasliina viimeistelee koristelun. Koska lautasliinaa kosketellaan (toisin kuin
mielellään kynttilöitä), on sen materiaalillakin merkitystä elämyksen luomisessa:
halpa ja ohut servetti latistaa, kun taas laadukas liina tuntuu ja näyttää hyvältä.

MONIPUOLINEN
LAUTASLIINA
MITÄ OTTAA HUOMIOON

VALINNASSA?
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Lautasliinan vastuullisuus: Tukeeko lautasliinan materiaali, valmistuspaikka ja
tuotantotapa oman yrityksesi vastuuohjelmaa? Välittääkö se oikean viestin
asiakkaillesi?

Väritys ja kuosit: Onko ilmeenne hillitty vai räiskyvä, luonnonläheinen vai tekno,
klassinen vai futuristinen? Yksittäisten väritrendien seuraamisen sijaan ravintolan
tyylin ja sitä myötä lautasliinan on syytä korostaa omaa identiteettiä ja
erottautumista kilpailijoista. Jos kaikki menisivät muodin perässä, näyttäisivät kaikki
ravintolat samoilta, jolloin erottautuminen jäisi hyödyntämättä ja omat asiakkaat
löytämättä. Ja jos alusta asti oman lautasliinan personointi ei istu omaan konseptiin,
löytyy Fiblonin erittäin laajasta kuosivalikoimasta varmasti sopiva vaihtoehto.
Valinnanvara mahdollistaa sen, ettei ravintoloiden tarvitse näyttää toisiltaan – vaan
itseltään! 

Oma logo tai slogan: Paras tapa päätyä asiakkaiden somevirtaan on painattaa
oman ravintolan nimi ja usein vieläpä jokin hauska ja mieleenpainuva viesti
lautasliinaan – positiivisuus huomataan ja halutaan mukaan omiin lifestyle-
sisältöihin.

VALJASTA ANNOSKUVAT BRÄNDÄYKSEEN!
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Lisää inspiraatiota:
fiblon.com

Ota yhteyttä:
p. 020 123 6600

aspa@fiblon.com
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