
Våra mattor är tillverkade av både naturmaterial och syntetmaterial. Sisal och 

Hempmattorna tillverkas av naturliga jute-, hampa- och sisalfibrer. Dessa är slittåliga 

och väldigt lättskötta. 

Viskos mattorna har en härlig lyster, ett melerat uttryck och en lyxig känsla. De finns 

både mattor med lugg och loopvävda.

Våra Classymattor är mjuka och ger en skön lyster för hemmamiljö. De passar perfekt 

för sovrum, walk-in closet eller under soffgruppen i vardagsrummet.

Undvik att dra möbler fram och tillbaka över mattan och använd möbeltassar/

hjulskydd under soffben och bordsben.

Vrid och vänd mattan ibland så att den slits jämnt och för att undvika ojämn 

solblekning.

Dammsug mattan regelbundet, men använd aldrig borsten när du dammsuger, 

reglera ned styrkan och dammsug aldrig langett eller frans på en matta då den 

riskerar att skadas. Dammsug endast mattan medluggs.  Bli inte orolig om din matta 

luddar. Dammsug mattan efter behov för att få bort överf lödiga fibrer.

Viss färgvariation kan förekomma mattorna emellan och undvik direkt solljus då 

färgerna bleks i stark sol. Förvara aldrig din matta vikt eller vakuumpackad.

Torka bort f läckar så fort som möjligt. Fukt sugs upp med torr bomullstrasa och stryk 

mattan i luggens riktning. Gnugga inte, då du riskerar att arbeta in smutsen i mattans 

fibrer.

För bestående f läckar rekommenderar vi torrschampo, följ instruktionerna för 

produkten.

Om du inte får bort f läcken med denna metod, kontakta kemtvätt specialiserade inom 

mattor.

M AT TO R

M A T E R I A L  &  S K Ö T S E L  I N S T R U K T I O N E R 

Som standard erbjuder vi dynor i off-white av 100 % bomull till våra rottingmöbler.  

Produkterna som är markerade med xxx innebär att du kan låta tillverka dynor eller 

möbelklädsel av våra tyger eller skicka in ett eget tyg. När du skickar in ett eget tyg 

tar vi betalt enligt priskategori 1. Kontakta oss för exakt tygåtgång. Polyeterkärnorna 

är svepta med fibrer alt. finskuren polyeter och fibrer.

Som standard erbjuder vi dynor i off-white av 100 % polyester till våra 

konstrottingmöbler. Produkterna som är markerade med   innebär att du kan låta 

tillverka dynor eller möbelklädsel av våra tyger eller skicka in ett eget tyg.

När du skickar in ett eget tyg tar vi betalt enligt priskategori 1. Kontakta oss för exakt 

tygåtgång.

D Y N O R  T I L L  R OT T I N G M Ö B L E R

D Y N O R  T I L L  KO N S T R OT T I N G


