
Skötselråd Outdoor matta Ruby från Classic Collection 

 

En inne/ute-matta är helt tillverkad av syntetfibrer (återvunna PET-flaskor). 
Denna typ av matta är gjord att hålla för utomhusklimat. Garn gjort på PET 
är lätt att rengöra och motstår mögel. Dock kan mögel växa på mark, trall 
eller sten där mattan ligger, vilket gör att du regelbundet bör dammsuga 
mattan för att hålla smutsen borta. För att rengöra fläckar på bästa sätt tas 
eventuellt överskott bort innan fläcken duttas bort. Gnugga aldrig en fläck 
då den riskerar att förvärras och gnidas ut. 

Vid behov kan ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk borste 
användas för att ta bort resterna av fläcken. Använd en slang och skölj 
ordentligt, låt sedan mattan plantorka utomhus. 

Classic Collections mattor är handgjorda av professionella indiska vävare, 
detta gör att alla mattor är helt unika och vissa små avvikelser i mönster, 
färg och storlek kan förekomma. Dessa avvikelser är det som gör Classic 
Collections produkter så personliga och unika. Varje producerad Classic 
Collection matta skapar arbete och bidrar till att gamla hantverkstraditioner 
lever vidare. Mattorna är certifierade med Care & Fair vilket garanterar att 
de produceras utan illegalt barnarbete, under humana arbetsförhållanden 
och till skäliga löner. Det innebär även att pengar skänks tillbaka till 
familjerna i mattvävardistrikten. Pengarna går till barnen och möjliggör 
regelbunden skolgång, samt sjukvård. 

 

 Om mattan ligger utomhus under en längre regnperiod behöver den 
hinna torka upp ordentligt mellan användningarna. Fibern kan på sikt 
försämras om mattan inte hinner torka upp. 

 Förvara den torra mattan rullad och emballerad under perioder då 
den ej används.Vik aldrig din matta. 

 Utsätts mattan för salt eller klorerat vatten behöver den sköljas rent 
ordentligt med kranvatten med jämna mellanrum. 

 Mattan är ej maskintvättbar. 
 Om hörnet/kanten på din matta reser sig, blöt ned området och rulla 

mattan åt motsatt håll. Vänta i några minuter, rulla sedan ut mattan 
igen. Vid behov kan en vikt lämnas på mattan under torktiden. 


