
VALITSE KANTTAUS 
Nauhakanttaus viimeistelee maton. Valikoimastamme 
löytyy puuvillaisia kanttausnauhoja useissa väreissä
Vaihtoehtoisesti voit valita lankakanttauksen. Valitse 
nauhakanttaus tai lankakanttaus maton sävyn mukai-
sesti tai valitse halutessasi jokin toinen kanttausväri. 

www.golvabia.fi

Trendejä kauniiseen kotiin

Hyödynnä kanttaus- ja leikkauspalveluamme. Valitse 
mitat, muoto ja halutessasi kanttaus. 

Maksimileveys matoille 4 m ja pituus 20-25 m. Matot 
on helppo asentaa ja niitä voidaan leikata erilaisiin 
muotoihin.

Valfri storlek Rund matta Kreativ form

Avkap av matta Skiss matta Kantning
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Tekstiililattia

Tekstiililattia on oiva valinta kun halutaan luoda kaunis, 

mukava ja tyylikäs sisustus. Tekstiilit vaimentavat 

myös ääntä. Oikein valittu tekstiilimatto on mitä miel-

lyttävin lattiamateriaali. Golvabia toimittaa matot toi-

veidesi mukaisina - kokolattiamattona tai haluamaasi 

kokoon leikattuna. 

Etsi haluamasi osoitteessa www.golvabia.fi

Kokolattiamatto  
vai kokoon leikattu?

Koko valintasi  
mukaan

Rullasta poikki

Pyöreä matto

Määrämittainen 
matto 

Haluamasi 
muoto

Kanttaus

Valfri storlek Rund matta Kreativ form

Avkap av matta Skiss matta Kantning

Valfri storlek Rund matta Kreativ form

Avkap av matta Skiss matta Kantning



HOITO-OHJEET
�  Tekstiililattia on kestävä ja 

oikeilla hoito-tavoilla helppo-
hoitoinen

�  Suojaa sisäänkäynnit 
kuramatoilla

�  Imuroi matot säännöllisesti ja 
poista tahrat tuoreina

�  Päivittäistavaramyymälöissä 
on saatavilla hyviä tahran-
poistoaineita. Testaa kohtaan 
joka ei jää näkyville

�  Älä hankaa tahroja. Ne 
saattavat vain levitä.

�  Harjaa nukka maton ollessa 
kostea tahranpoiston jälkeen

�  Ota yhteyttä ammattimaiseen 
mattopesulaan mattosi 
tarvitessa perusteellista 
puhdistusta

MATTO HALUAMISSASI MITOISSA
Valitse mattosi haluamissasi mitoissa ja muodossa. 
Saat haluamaasi tilaan tyyliä ja ylellisyyttä. 

KOKOLATTIAMATTO MAKUUHUONEESEEN
Ota aamun ensiaskeleesi ylellisen pehmeällä 
matolla. Valitse makuuhuoneeseesi tekstiililattia 
luomaan rauhallisuutta ja tasapainoa.

KAUNIISTI PEITTÄVÄ JA TURVALLINEN  
MATERIAALI  RAPPUSISSA 
Tekstiilimatto on oiva valinta rappusiin. Pinnasta tulee 
luistamaton ja jalalle miellyttävän pehmeä sekä ääntä 
vaimentava.

LÄMMIN JA KAUNIS MATERIAALI KELLARIISI 
Kellareissa on usein viileämpää, siksi tekstiilimatto  so-
veltuu niiden lattiamateriaaliksi hyvin tekemällä tilasta 
lämpimän ja kauniin. 

Pehmeä, lämmin, 
hiljainen  
Trendejä kauniiseen kotiin
Vuosien jälkeen  tekstiililattia on nousemassa kovempien 

lattiamateriaalien rinnalle. Vihdoinkin, sanovat monet. Kyl-

miksikin koettujen materiaalien rinnalla tekstiililattia luo 

tilaan mukavuutta ja viihtyisyyttä. On pehmeän vallanku-

mouksen aika kodin sisustamisessa. 


