M AT TA MO S A I K
är en dekorativ komposition av olikfärgade mindre färgfält som för tankarna
till porslin, sten eller glas. Denna matta formgavs i slutet på 1940-talet men har så vitt det är känt ej producerats tidigare. Mosaik visar tydligt på Josef Franks filosofi att mattor skulle visa upp en mönstrad yta som
ger en känsla av fast mark under fötterna.
j o s e f f r a n k s m o sa i k mat ta
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M AT TA MO S A I K
mat e r i a l

Ull.

Noggrann dammsugning är den lättaste och mest miljövänliga rengöringsmetoden. När du
dammsuger regelbundet får du bort all lös smuts och allt löst damm. Använd inte borstvalsmunstycke på
mattor med lång lugg då det finns risk att det påverkar garnet och dess tvinnsnodd. Nya mattor innehåller
alltid överskottsfibrer som försvinner efter hand. Du kan bli av med överskottsfibrerna snabbare genom att
inledningsvis dammsuga mattan dagligen.
s köt s e l r å d

För att få jämn exponering och slitage rekommenderar vi att mattan roteras med jämna mellanrum.
Vid rengöring och borttagning av torra fläckar; börja från kanten av fläcken och skrapa mot mitten. Ta
försiktigt så att fibrerna inte skadas. Våta fläckar tar du bort genom att lägga hushållspapper på fläcken. Ta
sedan ljummet vatten på en trasa eller svamp. Fukta fläcken, sug upp och gör om samma sak tills fläcken
är borta. Var försiktig så att mattan inte blir för fuktig då detta kan påverka limmet som fäster garnet. Till
fettfläckar och andra svåra fläckar kan du använda ph-neutrala rengöringsmedel utan blekmedel. Ta bort allt
rengöringsmedel ordentligt efteråt så att fibrerna återfår sina naturliga egenskaper. Kvarlämnat rengöringsmedel kan orsaka allergier.
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Svenskt Tenn är ett inredningsföretag med butik på Strandvägen i Stockholm och på webben. Sedan 1975 ägs Svenskt Tenn av Kjell och
Märta Beijers Stiftelse, som ger stora anslag till forskning och även bidrar till att främja svensk heminredning och design.

