ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING
1. FÄRGVAL

3. AVPASSAD MATTA UNDER MATBORD

Eftersom vi har ett brett urval av mattor och bandkanter
i olika färger kan det vara praktiskt att ha ett tygprov,
en bit tapet, eller något annat tillhanda för att se hur
färgerna matchar varandra.

Ifall mattan ska ligga under ett matbord bör måttet vara
minimum 60 cm gärna 75 cm större på vardera sida av
matbordet eftersom stolarna då de dras ut lätt fastnar
i mattans kant ifall mattan är för liten. Ibland är man
tvungen att acceptera mindre mått, eftersom rummets
storlek kan innebära begränsningar.

Fundera också i detta stadium på om det är det estetiska eller praktiska som går i första hand. En ljusare
matta är känsligare och blir alltid snabbare smutsig än
en mörkare eller mönstrad matta.

2. MATTANS MÅTT, DESIGN OCH TJOCKLEK
Vi tillämpar fri måttsättning. Det innebär att man är fri
att välja vilka mått som helst men vi är begränsade till
en maxbredd på 4 eller 5 meters bredd beroende på
moderrullens bredd. Det tillkommer inga extra kostnader för spill!
Av produktionstekniska skäl förbehåller vi oss rätten att
över- respektive underskrida de angivna måtten med
1-2 cm.

4. AVPASSAD MATTA UNDER SOFFGRUPP
Matta till soffgrupper kan antingen täcka hela eller delar
av gruppen. Det är tycke och smak som avgör.

5. GÅNGMATTOR
När det handlar om gångmattor är det på samma sätt
som med matta till soffgrupper, man kan välja den storlek man tycker känns bäst. Lämna dock minimum 10 cm
mot vägg så att undergolvet syns, och att mattan inte
riskerar att ligga mot väggen.
Tänk också på att en gångmatta som inte är försedd
med en rutschhämmande baksida behöver fixeras på
något sätt. Detta kan ske med en kraftig dubbelhäftande tejp, ett dubbelhäftande nät på undergolvet eller
också kan man stryka en del av mattans baksida med en
vattenlöslig lim fixering.

De flesta av våra mattor har en bredd och en längdriktning. Vi tolkar alla order som kommer oss tillhanda på
så sätt att det första måttet är bredden och det andra är
mattans längd. Vi accepterar endast skriftliga order.

6. RUNDA OCH ELLIPSFORMADE MATTOR

Tänk också på att en matta som bandkantas ökar själva
mattans tjocklek med 8-10 mm. Detta kan ibland skapa
problem med dörrar som behöver öppnas om mellanrummet mellan golvet och dörrens undersida är för litet.

Vid bandkantning av denna typ av mattor kan den synliga delen av bandet göras max 30 mm eftersom mattan
annars ”skålar” sig.

Denna typ av mattor levereras med pristillägg p g ökat
spill samt ökad tidsåtgång vid kapning och sömnad.
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Det är också viktigt att direkt fundera kring vad man vill
ska synas mest. Har man en väldigt fin möbel så kanske
inte mattan ska konkurrera om uppmärksamheten. Omvänt kan man kreera väldigt spännande kombinationer
som gör att mattan är det som ”sticker ut”.

7. SPECIALSÖMNAD
Vi kan göra en mängd olika ”specialare”, och lämnar
gärna offert på ovanliga mattor. I sådana fall är det viktigt att vi får en riktig skiss eller ritning. Det kan vara bra
att känna till att vi utöver våra ordinarie andkollektioner
förfogar över en mängd specialband med mönster av
olika slag.

8. KANTNING MED INVISILOC® LANGETT
Alla våra mattor, oavsett materialslag, kan förses med
en kant av INVISILOC vilket är en egenutvecklad metod
med en specialtråd som ger en diskret ton-i- ton effekt.

9. BANDNING AV LIN ELLER BOMULL
Våra enfärgade band av bomull och lin är av extra kraftig kvalitet och har en bredd på 120 mm. Den synliga
delen av bandet blir ca 50 mm bred. Om önskemål finns
kan vi göra den synliga delen smalare, men inte smalare
än 30 mm. Ifall den synliga delen av bandet ska överstiga 50 mm måste vi sy på ett extra band som läggs på
undersidan. Den visuella delen blir då max 90 mm.
Det är också möjligt att få två enfärgade band synliga
på ovansidan. Oftast brukar då det innersta bandet vara
20-30 mm brett och det yttersta ca 50 mm brett.

10. BANDNING MED ELMO SKINN
För att kunna banda med skinn skär vi ut remsor från
hudar och syr ihop dessa till ett band. Detta medför att
det blir relativt många tvärsömmar på en matta med
skinnkant. Skinnkanten sys ihop med en bandkant som
läggs på baksidan. Den synliga delen blir ca 55 mm
bred. Bredare synlig del kan offereras på begäran.

11. BANDNING MED DURALUX
    MOCKAIMITATION
Vår bandkantning av mockaimitation utförs med en
speciellt slitstark och oöm produkt vilken vi är ensamma
om. Denna variant, som ger en mer livfull kant, är
mycket naturtrogen och den visuella delen av bandet
blir ca 55 mm bred. Om önskemål finns kan vi göra den
synliga delen smalare, men inte smalare än 30 mm. Ifall
den synliga delen av bandet ska överstiga 55 mm måste
vi sy på ett extra band som läggs på undersidan. Den
visuella delen blir då max 100 mm.

Våra mattor kan innan leverans impregneras med ett
impregneringsmedel. Denna behandling gör det svårare för smuts och vätska att tränga in i fibrerna. Detta
medför i sin tur att fläckborttagning underlättas. Vi kan
dock trots behandlingen inte garantera att alla fläckar
går bort. För information om fläckborttagning se information under skötselanvisningar.
Matta som lagts heltäckande kan direkt efter inläggning
impregneras. Kontakta oss för mer information.
Observera att vår kvalitet Venedig är fabriksimpregnerad som standard.

13. INTRYCKSMÄRKEN
En textil matta uppvisar efter hand nästan alltid intrycksmärken från möbler, vilka ibland kan upplevas
besvärande, om man t ex möblerar om eller flyttar möblerna. Vissa går efter en längre tid tillbaks medan andra
intrycksmärken aldrig försvinner. Om detta är en viktig
punkt bör man välja en matta av hårdare och mer slät
typ där möblerna inte kan ge så kraftiga intrycksmärken.
Ibland kan matta som levereras ha ett bredare intrycksmärke som går över hela mattans bredd. Dessa försvinner dock efter kortare tid.

14. TIPS OCH TRIX
Om mattans hörn börjar stå upp p.g.a. ”ofrivilliga
sparkar” bör man böja hörnen åt motsatt håll för att
motverka detta.
Om mattans bandkant vid leverans inte är helt slät kan
man dimspraya lätt med vatten så att bandet drar ihop
sig. Observera att riktigt grova mattor inte alltid kan få
en helt slät bandkant.
Ibland kan man med fördel använda ett strykjärn på
bandkant eller mattans ovansida för att bli kvitt spänningar och rynkor.
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12. IMPREGNERING

