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SEVILLA KURAMATTO HARMAA
LEVEYS 400CM
Helposti muokattava ja kestävä

TUOTEKUVAUS
KURAMATTO SEVILLALLA SELVIÄT VAIKEAMMATKIN KURAKELIT
Sevilla-kuramaton likaa hylkivä pinta on suunniteltu kovaa käyttöä varten. Kuramatolle ominaiseen
tapaan Sevilla imee kaiken kosteuden niin saappaista kuin koirantassuista sisäänsä. Kumipohjaus ja
paksu pohja tekevät Sevilla-matosta todella jämäkän. Tässä on matto, joka ei lähde rullaantumaan tai
juoksentelemaan pitkin poikin eteistä. Näiden vakautta ja käyttöikää lisäävien ominaisuuksien vuoksi
Sevilla on hyvä valinta kuramatoksi.

Siirtymällä Mozartista Sevillaan paransimme kuramaton muokattavuutta
Sevilla-kuramatto on Mozartin seuraaja. Siinä missä Mozartia sai vain 100 cm leveänä, Sevilla
leikataan myös leveyssuunnassa sinun mittojesi mukaan. Sevillan maksimileveys on 400 cm.
Halusimme tällä uudistuksella tehdä Sevillasta Mozartia käyttäjäystävällisemmän ja
monipuolisemman. Mozart-mattoa käytettiin paljon julkisissa tiloissa, niin yrityksissä kuin
julkishallinnon puolella. Mozart löytyi myös verkkokaupastamme jonkin aikaa, mutta suuren kysynnän
vuoksi loppui. Sevillaa ei tarvitse kantata eikä päätellä millään tavalla. Mattoa voi siis muokata ja
leikata myös kotioloissa mattoveitsellä tai hyvillä saksilla.
Sevilla vastaa kasvavaa kysyntää laadukkaalle ja kestävälle kuramatolle, joka on helppohoitoinen ja
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kestävä. Tämä matto on loistava valinta kodinhoitohuoneisiin ja muihin tiloihin, joissa liikutaan paljon
ulkokengillä.
Sevilla kuramatto pähkinänkuoressa:
Imee kosteuden kengistä ja tassuista tehokkaasti
Vinyylitausta parantaa maton paikallaanpysyvyyttä
Käytetään myös porraskäytävissä ja muissa julkisissa tiloissa
Neljä väriä joista valita mieleisesi
Valmistetaan mittojesi mukaan, juuri sinulle sopivaksi
Helppo muokata haluamasi kokoiseksi ja muotoiseksi
Edullinen
Paksuus 7 mm
Kurakelit tulevat Suomessa vähintään kaksi kertaa vuodessa ja siinä välissäkään ei aina ole pelkkää
auringonpaistetta. Kannattaa siis suojata lattia kosteudelta Sevillalla ja välttää ylimääräinen
murehtiminen.
Toimitusaika 1-2 viikkoa.

Tuotekuvaus
MATERIAALI
Polyoleﬁini
KUVAUS
Konekudottu, puuvillanukkainen
kuramatto vinyylitaustalla.
Pohjansa ansiosta matot pysyvät tukevasti paikallaan
lattialla.
PESU-/HOITO-OHJEET
Kevyt imurointi ja tuuletus silloin tällöin, ei tamppausta.
Paikallisten tuoreiden tahrojen poisto mahdollista
kostealla, vaahdotetulla (Marseille-saippua) sienellä
tai liinalla. Vesipesu 30°C.
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