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Golvabia tekstiilimatot nyt Värisilmässä

• Tekstiililattia on hyvä valinta, kun haluaa lattiastaan miellyttävän ja 

kotoisan. Se vaimentaa ääntä ja parantaa akustiikkaa monin tavoin. 

Oikeassa tilassa, ja oikeanlaatuisena tekstiililattialla on parhaat 

mukavuus ominaisuudet.

• Laajasta valikoimastamme löytyy mattoja kaikkiin makuihin - rauhallisesta 

rohkeaan ja persoonalliseen!

• 30 mallistoa tekstiilimattoja runsailla väri-, materiaali-, ja 

värivaihtoehdoilla.

• 10 mallistoa tekstiililaattoja kodin ja julkisten tilojen vaativiin kohteisiin.
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Golvabia tekstiilimatot nyt Värisilmässä

• Haluamme esitellä kuinka helppoa on 
myydä Golvabian laajaa 
tekstiililattiavalikoimaa

• Hyvin suunnitellut ja näyttävät 
esillepanoratkaisut auttavat myyjiä ja 
asiakkaita löytämään parhaat lattiat 
asiakkaidemme toiveisiin

• www.golvabia.fi:
- Täällä autamme sinua valitsemaan ja löytämään 

oikean koon. Pitäisikö maton olla pyöreä? Minkä 
kokoinen ruokapöydän alle tulevan maton tulisi 
olla?

- Opastamme sinua huone huoneelta, jotta tilaus 
onnistuu! 
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Golvabia tekstiililattiat Värisilmässä

• Textiparter Mini 

esillepanossa on kaikki 40 

mallistoa käytännöllisessä ja 

näyttävässä yksikössä
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Golvabia tekstiililattiat Värisilmässä

• Helppo nähdä

kokonaisuutena koko

valikoima

• Malleja voi tarkastella

läheltä, ja nukan pääsee

aidosti tuntemaan
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Kanttaus 

• Suosittelemme, että erilliset/yksittäiset 
matot kantataan. Se antaa matolle 
tyylikkään ja hyvin hoidetun ilmeen. 
Lisäksi se pidentää käyttöikää, koska 
matto ei pääse rispaantumaan ja 
säilyttää hyvin muotonsa.

• Moniin matoistamme saa hienon 
kanttinauhan, ja muissa käytetään 
lankakanttausta. Tässä selitämme 
näiden kahden menetelmän välisen 
eron.
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Kanttaus 

LANKAKANTTAUS

• Lankakanttaus ommellaan 1 cm leveänä reunuksena maton ympärille. Saatavana 

monissa eri väreissä ja tarjoaa kestävän viimeistelyn matollesi. Meillä on useita 

lankoja kanttaukseen useissa väreissä, jotka sopivat mattosi väriin.

NAUHAKANTTAUS

• Kanttinauha kehystää mattosi ja tekee siitä erittäin kestävän. Käytä korostavaa 

väriä tai valitse lähellä maton sävyä oleva väri ja saat hienovaraisemman kantin.

• Leveys 55 mm / Laatu: 100 % puuvillaa.

• Värien lukumäärä: 17

• Leveys 12 mm

• Laatu: 100 % puuvillaa.

• Värien lukumäärä 3
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Tekstiililaatat
- Helppo käsitellä, kuljettaa ja asentaa. 

• Tekstiililaattoja on helppo käsitellä 
sekä kuljetuksen että asennuksen 
suhteen. Ero verrattuna 
kokolattiamattoihin on se, että 
vahingoittuneet tai tahriintuneet laatat 
voi vaihtaa vahingon sattuessa.

• Tekstiililaatat tarjoavat myös 
mahdollisuuden muokata maton 
ulkonäköä kuvioiden ja eri värien 
avulla. Meillä on myös kaksi 
kotiympäristöön sopivaa kokoelmaa, 
jotka ovat täydellisiä 
makuuhuoneeseen.
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Nyt on helppoa lisätä myyntiä tekstiilimattoihin !

• Värisilmä-ketju myy Golvabian tekstiilimattoja-, ja laattoja

• Koko laaja valikoima on varastossa ruotsissa, mikä takaa nopean 

toimituksen asiakkaalle 1-2 viikkoa

• Matot leikataan ja kantataan asiakkaiden toivomusten mukaan ja 

toimitetaan suoraan perille

• Myynti, neuvonta ja asiakaspalvelu on Väritukussa, mikä 

helpottaa ja nopeuttaa asiointia

• Golvabian informatiiviset nettisivut auttavat myyntityössä 

asiakkaiden kanssa

• Laadukas esillepano myymälässä herättää kiinnostusta 

asiakkaissa
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Myynnin tuki

• Miksi valita tekstiilimatto:

- Lattia on pehmeä ja mukava jalkojen alla, ja huone saa hyvän äänieristyksen. Tekstiilimatto antaa tilalle 

toimivuutta, väriä ja tyyliä.

• Missä mitoissa voin ostaa mattoni:

- Tilaa mattosi valitsemasi mitan mukaan, valmistamme maton toiveesi mukaan kokolattiamatoksi tai kokoon 

leikattuna. Anna leveys x pituus. Tai ympärysmitta, jos kyse on pyöreästä matosta. Pidätämme oikeuden siihen, 

että mitat voivat vaihdella +-1 %. Tekstiilimatto on valmistettu materiaaleista, jotka liikkuvat kosteuden ja 

lämpötilan mukaan. Se voi siten kasvaa ja kutistua vuodenaikojen mukaan. Kun asennat kokolattiamaton, on se 

parasta liimata paikoilleen.

• Kuinka suuren maton tarvitsen ja mikä muoto parhaiten sopii minulle

- Teemme matot toiveidenne mukaan. Pidätämme oikeuden siihen, että mitat voivat vaihdella +-1 %.

• Mitä minun tulee ottaa huomioon mittauksessa:

- Suosittelemme leikkaamaan kokolattiamaton asennuspaikalla. Sitä varten kannattaa tilata matto, jossa on noin 5 

cm marginaalia kaikilla sivuilla. Leikkaamme matot +- 1 % toleranssilla. Kun asennat kokolattiamaton, on se 

parasta liimata paikoilleen.

• Mikä matto minkäkin huoneeseen:

- Tärkeintä on selvittää, onko matto sopiva juuri kyseisenlaiseen huoneeseen. Voit nähdä kunkin erityisen maton 

ominaisuudet malliston tiedoista. 
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Myynnin tuki

• Millainen kanttaus olisi paras:

- Moniin matoistamme saa hienon reunuksen, ja muihin saa lankakantin. Lankakantin valinta tekee matosta tyylikkään ja lisää 

sen elinikää. Jokaisen maton kohdalla näet millaisia kanttauksia on saatavilla kyseiselle laadulle. 

• Miten tekstiilimatto asennetaan:

- Tekstiilimatto on valmistettu materiaaleista, jotka liikkuvat kosteuden ja lämpötilan mukaan. Se voi siten kasvaa ja kutistua

vuodenaikojen mukaan. Kun asennat kokolattiamaton, on se parasta liimata paikoilleen.

• Tekstiilimatto ja lattialämmitys ?:

- Matto saa lattian tuntumaan lämpimältä ja mukavalta. Jos sinulla on lattialämmitys, monet matoistamme sopivat käyttöösi, 

varmista kuitenkin valitsemasi maton ominaisuudet sen tuotetiedoista. 

• Matto portaisiin:

- Uudista portaasi niin, että niistä tulee hiljaiset ja pehmeät, ja vieläpä kauniimmat. Monet matot sopivat mainiosti portaille, 

mutta tarkastathan aina symboleista suositellut käyttötarkoitukset. Suosittelemme liimaamaan portaiden matot kokonaan 

paikalleen.

• Matto kellariin:

- Matto tekee kellaristasi nopeasti ja yksinkertaisesti lämpimän ja kotoisan. Hankithan maton, jossa ilma pääsee kiertämään, 

eikä kumipohjaista, joka sitoo kosteutta alleen. 

• Käykö tekstiilimatot ulos:

- Mattoja voi toki sijoittaa ulkotiloihinkin! Ulkotilamattomme kestävät sekä auringonvaloa että sadetta, ja ne voi sijoittaa joko 

terassille tai patiolla. Voit esimerkiksi valita ruohomaton Green. Jos haluat klassisemman maton, tutustu kudottuihin 

mattoihimme Nature joka kestää valoa ja päästää kastuessaan veden pois. 
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Myynnin tuki

• Onko tekstiilimatto millainen hoidon kannalta:

- Mattovalikoimamme on hyvälaatuinen ja helppohoitoinen. Matoilla on tapana kerätä ilman pölyhiukkasia, ja imuroimalla 

vähintään kerran viikossa pöly poistuu parhaiten. Lue hoito-ohje saadaksesi lisätietoja.

- Villamatolle on luonnollista, että se irrottaa liikamateriaalin, kun sitä hierotaan tai sillä kävellään. Sitä tapahtuu yleensä vain 

alussa, mutta sitä voi myös jatkua pitkään, mikä on täysin normaalia.

- Painojälki tai raita voi ilmestyä mattoon sellaisten huonekalujen aiheuttamana, jotka ovat olleet paikallaan pitkään, tai jos

maton päällä on ollut painoa kuljetuksessa jne.  Tällaiset jäljet katoavat itsestään ajan myötä. Katoamista voi halutessaan 

nopeuttaa hieromalla mattoa varovaisesti.

• Sisältääkö matot haitallisia aineita tai kemikaaleja

- Kaikki tekstiilimattojen toimittajamme noudattavat REACH-asetusta. 


