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Vi möjliggör full kreativitet 
Fantastiska detaljer på mattor för små och stora ytor 

PXL Carpets® affärsidé är enkel: Vi tillverkar världens bästa tryckta mattor 
för event, display och interiör. Vi gör det snabbt och till bra priser. 

Med nästa generations digitala tryckteknik för mattor kan vi erbjuda verkligt 
kreativa mattlösningar som lever upp till de höga krav som ställs av grafiska 
formgivare och inredningarkitekter.

Genomtänkt och heltäckande
Vår nya och specialbyggda Chromojet®/Colaris® mattprinter (driftsatt januari 
2017) djuptrycker med full penetration av mattfibrerna i en upplösning på 
hela 400 dpi. Det är också den första maskin i sitt slag som trycker mattor 
i CMYK. Detta ger oss en enorm färgrymd och möjliggör tryck av vilken 
design som helst i fantastisk lyster och med extremt färgdjup.

Vi levererar från 2 m2  till valfri destination i Europa på 6-12 arbetsdagar, 
vilket gör vårt koncept tillgängligt för i princip alla. 

Tekniken ger ett minimum av skarvar vilket kraftigt förenklar installationer 
samt förhöjer utseendet. Mattorna levereras dessutom färdigskurna och 
mönsterpassade, så det är bara att rulla ut och börja använda dem.

ADVANCING 2017

Vi har växlat upp från 
76 dpi och djuptrycker 
nu mattor i 400 dpi 
med extrem detaljnivå.

Med universums första 
maskin som trycker 

mattor i CMYK får vi 
enomt stor färgrymd.

Naturligtvis matchar 
vi fortfarande upp 
dekorfärger mot alla 
de stora färgsystemen.

Samtliga modeller 
är certifierade för 

bruk i offentlig miljö 
och erhåller högsta 
resultat i en mängd 

tester, bl a allergi 
och brandsäkerhet.



Vem sa att röda mattan måste vara röd? Om man istället arbetar kreativt med golvet som budskaps-
bärare så nås helt nya höjder i exponeringseffektivitet. Tryckta mattor är optimala blickfångare på 
mässor, produktlanseringar, sportevenemang, teaterscener, galapremiärer, bolagsstämmor och en 

mängd andra typer av evenemang. Dessutom blir det ju så mycket snyggare!

250 meter lång matta runt Grand Hotel i Stockholm, tryckt med fakta om svenska innovationer och kända personligheter.

Mässor & Event



Gräsrutor
Repetition 200x200 cm

Gräs
Repetition 66x66 cm

Klövergräs
Repetition 66x66 cm

Prästkrageäng
Repetition 200x150 cm

Trottoarsten 02
Repetition 100x100 cm

Trottoarsten 01
Repetition 50x35 cm

Kullersten 03
Repetition 50x50 cm

Kullersten 02
Repetition 200x200 cm

Kullersten 01
Enorm bild, begär storlek

Singelsten
Repetition 50x50 cm

Småsten
Repetition 50x50 cm

Höstlöv
Repetition 100x100 cm

Bark 1A
Repetition 66x66 cm

Trägolv 3A
Repetition 100x100 cm

Trägolv 2D
Repetition 100x100 cm

Trägolv 2C
Repetition 100x100 cm

Trägolv 2B
Repetition 100x100 cm

Trägolv 2A
Repetition 100x100 cm

Trägolv 1C
Enorm bild, begär storlek

Trägolv 1B
Enorm bild, begär storlek

Trägolv 1A
Enorm bild, begär storlek

Ingen tid att göra en egen design? Ingen fara, det 
finns ett enkelt sätt att få en snygg och hållbar matta 

som får montern att stå ut. Rulla ut och kör, det tar bara 
ett par minuter! Eller som monterbyggaren sa: –Och 

här har jag legat och klickat ihop trägolv i 5 timmar...

Expo Collection™



Varför bara slåss om utrymmet i ögonhöjd? Mer än hälften av oss tittar ändå neråt när vi går och står. 
Vad är då mer naturligt än att golven vi går på skickar tydliga signaler? Mattor utgör tydliga avgränsare  

vid kampanjytor i butiker, och väl utförd golvreklam som point-of-sale ökar också avslutsfrekvensen.  
Endast kreativiteten sätter gränserna för vad som är möjligt.

Audiovector högtalarelement som displaymatta i butik.

Display & Reklam



Rodebjer Flagship Store, Biblioteksgatan Stockholm.

Showroom & Utställningar
Måste konstverk hänga på väggen? Genom att kreativt använda mattor skapas ytterligare en visuell dimension till 
butiksytor, museum, lekland, biografer och i TV-studior. Vår teknik möjliggör stora flödande desiger som täcker stora 
ytor och förhöjer kunders, besökares och tittares upplevelser. Våra mattor kan dessutom väggmonteras vid behov.  

Skönheten ligger för betraktarens fötter.



Leksaks- och läromedelsmässa, Nürnberg 

Lek & Lärande
Tar du ett steg i rätt riktning? Med hjälp av lek och spel kan vi lära oss nya saker på roliga sätt. Vare 

sig det rör sig om team-building, pedagogik eller bara allmänt skoj så är mattor effektiva verktyg.  
Traditionella brädspel blir så mycket mer engagerande när de skalas upp och man använder sig själv 

som spelpjäs. Man får dessutom lite motion av att bokstavligen gå tillbaka till Gå.



Installation av restaurangmatta med grafittimotiv, Clarion Malmö Live Hotell & Kongress, Malmö.

Arkitektur & Inredning
Får vi presentera ett textilt trägolv? Vare sig man vill imitera andra material, matcha ett visst färg- 

schema eller ta ut de grafiska svängarna fullständigt, så är det möjligt med vår tryckteknik för mattor.  
Ett brett sortiment med nio mattkvaliteter täcker in de flesta ändamål och krav på bruk i offentliga miljöer. 

Tillsammans skapar vi den perfekta harmonin till övriga interiörer.



LN Färg och Tapetbutik AB www.scandiwall.se 
Metallvägen 28 salj@scandiwall.se  
195 72 Rosersberg 08 – 26 11 11

Godkänd återförsäljare

En fabrik för högtryck PXL Carpets® Mattor PXL Carpets® Plattor
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PXL Carpets® Mattor PXL Carpets® Textila plattor
200 cm rullbredd 50x50 cm

C400 C600 C600-A C1000 C1200 T700 T1000 T1200

Fiber Nylon 6, BCF Nylon 6, BCF Nylon 6.6, Heatset Nylon 6.6, Heatset Nylon 6.6, BCF Nylon 6.6, Heatset Nylon 6.6, Heatset

Konstruktion Velour, tuftad Velour, tuftad Frisée, tuftad Frisée, tuftad Loop, tuftad Frisée, tuftad Frisée, tuftad

Luggvikt 400 gr/kvm 600 gr/kvm 1000 gr/kvm 1200 gr/kvm 700 gr/kvm 1000 gr/kvm 1200 gr/kvm

Lugghöjd 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 4 mm 6 mm 7 mm

Baksida Gel foam latex Gel foam latex Actionbac® Actionbac® Actionbac® Eco-vinyl Eco-vinyl Eco-vinyl

Total vikt 1450 gr/kvm 1650 gr/kvm 1700 gr/kvm 2100 gr/kvm 2300 gr/kvm 4700 gr/kvm 5000 gr/kvm 5200 gr/kvm

Tvärsnitt

XL Design™ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GLOprint™ – – – Ja – – Ja –

Kantfinish Kan fås med langetterade (sydda) kanter för avpassade mattor. – – –

Upplösning 400 dpi (16 punkter per mm) 400 dpi (16 punkter per mm)

Brandklass Bfl-S1 (EN 13501-1) Bfl-S1 (EN 13501-1)

Slitstyrka Medel Hög Mycket hög Mycket hög Extrem Mycket hög Mycket hög Extrem

Skötsel Behandlad med Baygard® smutsavvisning. Rengörs med regelbunden dammsugning och/eller våtdammsugning med milt rengöringsmedel utan blekmedel.

Varianter för alla behov

http://www.scandiwall.se
mailto:salj@scandiwall.se

