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Inomhusmiljö
Med rätt matta på rätt plats ökar du mattans livslängd.
Entrén och köket är de rum där mattor utsätts för mest slitage.
Här passar det bäst med tjocka och robusta mattor som är mörka
eller mönstrade, eftersom de döljer smuts bäst. Ljusa och enfärgade mattor rekommenderar vi till sovrum och vardagsrum.
En enfärgad matta ger ett lugnt och harmoniskt intryck, vilket
passar särskilt bra i sovrum.

Rätt matta på
rätt plats

Köpråd

Det vanligaste felet är att man köper för liten matta. En vardagsrumsmatta skall helst gå in under
såväl soffa som fåtölj för att binda ihop kompositionen och en matsalsmatta bör gå 60 cm utanför
bordet för att stolarna ska få plats även när de är utdragna. En stor matta som täcker största delen
av ett rum får dessutom rummet att se större ut och ger ett ombonat intryck.
En ljus matta ökar rymden i ett rum, medan en mörk matta kan få ett rum att kännas mindre. Å
andra sidan blir rummet mysigare och mer hemtrevligt med en mörk matta.
En färgad, mönstrad matta ger liv åt ett enfärgat möblemang, och en enfärgad matta binder
samman en mer färgglad eller brokig samling möbler. En väl vald matta i rätt storlek låter
möblerna komma till sin rätt och förskönar hela rummet.
En klassiskt formgiven matta med medaljong uppmuntrar en symmetrisk placering, medan en
matta utan medaljong ger dig större frihet vid möblering.

Hög trivselfaktor med
mattor

Mattor är mjuka och sköna att gå på och de kan förvandla ett
rum fullkomligt. De dämpar buller effektivt, förebygger halkolyckor och dämpar fallet om olyckan ändå skulle vara
framme, vilket inte minst är viktigt för små barn och äldre. För
människor med ledproblem är mattor det bästa underlaget då
de är stötdämpande. Mattor binder damm effektivt. I rum utan
mattor virvlar dammet omkring tills det bildar dammråttor i
hörnen. I rum med mattor binds det i mattan och dammsugs
enkelt bort vid städning.
En kall vinterdag finns det inget skönare än att vakna och sätta
ner fötterna på en mjuk och varm ullmatta och mattor har
faktiskt en mätbar isolerande effekt.

Skötsel
En ren matta är en mjuk matta med lyster och glans. Ju bättre du tar hand om din matta, desto
längre håller den, eftersom en smutsig matta slits snabbare. Följ våra råd nedan och njut av en
matta som håller sig fin år efter år.

Dammsugning

Dammsug din matta regelbundet. Ju mer smuts du får bort från ytan desto mindre kan tränga in
i mattan och orsaka slitage. Använd endast ett vanligt munstycke, inga roterande varianter, då de
kan slita sönder såväl lugg som frans.
Mattan skall dammsugas medluggs, inte fram och tillbaka. Dammsug inte fransarna, då det sliter
onödigt mycket på dem. Glöm inte heller att dammsuga under mattan. Smuts och småstenar kan
skava på mattan och förstöra den underifrån. Minst en gång om året bör du vända på mattan och
dammsuga baksidan. Grundrengöring av mattor är dammsugning och vädring.
Ullmattor är naturligt smutsavvisande. Utformningen av ullens fibrer gör att smutsen har svårare
att fästa, varför de är lättare att hålla rena än mattor i andra material.

Slitage

Skydda din matta om du ställer saker på den.
• Blomkrukor bör alltid ställas på något form av stativ/underlägg som sörjer för god luftcirkulation mellan krukan och mattan. Även en vattentät kruka får kondens under sig.
• Möbler som står still på mattan kan skapa “gropar” i mattan. Om du har tunga möbler med
smala ben rekommenderar vi att du använder möbelkoppar för att minska slitaget. Tryckmärken
av möbler försvinner av sig själva efter en tid, men du kan också ”hjälpa mattan på traven” genom
att ånga luggen (med t ex ett strykjärn) och försiktigt borsta upp den med en fuktig trasa.
• Mattor skall helst inte utsätts för direkt solljus. Detta kan dock vara svårt att undvika. Om din
matta ligger så att den får sol på sig, rotera den med jämna mellanrum så att den bleks jämnt.

Piskning

Du bör aldrig piska dina mattor. De kan faktiskt gå sönder. Vänd istället mattan upp och ner,
dammsug av den, eller daska den försiktigt i botten.

Halkskydd

Vi rekommenderar att man alltid använder halkskydd under
mattorna. Ju tunnare mattan är desto mer kan den röra på sig.
Ett halkskydd håller mattan på plats och minskar därmed
slitaget, såväl som förebygger halkolyckor.

OBS!

Om du har ett nyoljat trägolv måste du vänta minst 40 dagar
innan du lägger på en matta. Orsaken är att golvet fortfarande
kan ånga av sig långt efter att det har torkat. Ångan kan lösa ut
färgen i mattan som sedan sugs in och missfärgar golvet.

Använd alltid
halkskydd

Fläckar
Majoriteten av våra mattor är gjorda av ull. Ull är naturligt smutsavvisande, då ullen innehåller
lanolin, som fungerar som ett osynlig skyddande hölje. Utan lanolinet blir mattan glanslös och
suger åt sig, snarare än stöter bort vätska. Det är därför väldigt viktigt att man rengör sin matta
på rätt sätt.

Fläckakuten
1.

Behandla
fläckar
omedelbart

2.
3.
4.
5.
6.

Oljefläckar

Bearbeta oljefläckar med spritbaserade rengöringsmedel,
såsom vitalkohol/t-röd/vitbensin. När mattan har torkat kan
fläcken släppa ytterligare om
du efterbehandlar den med en
fuktad trasa med varmt vatten.

Behandla fläcken omedelbart. Om den får torka in kan det
bli svårare att få bort den.
”Skopa” upp vätskan med en sked och sug sedan upp så
mycket du kan med hushållspapper/torr trasa/svamp.
Bearbeta fläcken utifrån och in, så att du inte riskerar att
göra den större.
Börja alltid med den mildaste metoden. Skölj bort fläcken
med ljummet vatten, sug upp igen - upprepa vid behov.
Om du måste använda rengöringsmedel: blanda en svag
lösning, avlägsna fläcken, skölj med vatten.
Låt fläcken lufttorka. Lägg gärna en handduk mellan mattan
och golvet så att golvet inte skadas.

Stearin och tuggummi
1.

OBS! Använd ingen
vätska.
2. Kyl ner fläcken med kylspray eller isbitar/isklamp i
en plastpåse.
3. Skrapa försiktigt bort
fläcken.

Gnugga aldrig
- sug upp

Mattvätt
Vi rekommenderar att du lämnar in din matta till en professionell mattvätt.
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