
10 SKÄL ATT VÄLJA EN 
MATTA FRÅN PAPPELINA

TILLVERKAD I SVERIGE

UV-RESISTENT

BRA MATERIAL

ÄKTA HANTVERK

Vi använder endast certif ierad ftalat- och gif tfri PVC, 
tillverkad i Sverige, godkänd av REACH®.

Våra mattor är mycket tåliga mot solljus och 
UV-strålar. Tester gällande färgbeständighet 
har utförts i enlighet med den internationella 

standarden ISO 105-A05, där våra mattor fick 
resultatet 4 av 5 möjliga (högsta betyg är 5).

ALLERGIVÄNLIG
Mattan är hygienisk, binder/absorberar ej vätska 

samt dammar inte. Idealisk för personer med allergi 
eller astma samt även i miljöer där renlighet 

är en viktig faktor.

LÄTT ATT RENGÖRA
Handtvätt eller maskintvätt utan centrifugering, 30°C. 
Går också utmärkt att skölja med vatten eller rengöra 

med en fuktad trasa. Våra mattor är också väldigt 
enkla att dammsuga och våttorka med golvmopp. 

Vid rengöring av större mattor, kan man även 
använda en högtryckstvätt. Plastbanden vi 
väver med är helt färgbeständiga och bleks

ej av tvätt med rengöringsmedel.

Alla våra mattor vävs på vårt lokala väveri i Leksand, 
Dalarna. Varje matta vi väver representerar ett stycke 

svensk hantverkstradition och tack vare fantastisk 
formgivning, högkvalitativa material och hängivna 

hantverkare kan vi erbjuda dig den färgstarka 
design som är Pappelina.

Allt vi gör, gör vi i Sverige. Allt från material, 
design, vävning, distribution, logistik till den 

färdiga mattan. Faktum är att alla våra mattor 
är helt svenska.



HÅLLBAR

GIFTFRI SUPERFUNKTIONELL

VATTENRESISTENT
En matta från Pappelina är vattenavvisande och 

torkar på 60 minuter efter tvätt. Idealisk för vilket rum 
som helst! T ex kök, hall, entré, kontorsmiljöer, 

badrum, barnrum och utomhusmiljöer.

Våra plastmattor innehåller inte några farliga 
ämnen som ftalater eller tungmetaller. Den PVC 

vi använder i våra mattor är godkänd att användas 
inom livsmedelsindustrin och vid leksakstillverkning 

både i EU och i USA.

Det finns inga begränsningar för var du kan 
använda din matta! Den är dekorativ, mjuk att gå på, 
vändbar, kan användas inomhus och utomhus, ligger 
stadigt på hårda underlag och fungerar utmärkt på 

golvvärme. Det stora utbudet av färger, mönster 
och storlekar gör att du inte kommer att ha 

några svårigheter att hitta en favorit!

När du köper en matta från oss kommer den 
att hålla i många år, förutsatt att du följer våra 
rekommenderade skötselråd. Det är en otroligt 

hållbar produkt i både design och material. 
Vi ger alltid 3 års garanti på våra mattor.

PAPPELINA grundades 1999 av den svenska designern Lina Rickardsson. När hon hittade 
ett lager av plastband från 60-talet hos ett litet väveri i Dalarna öppnade sig en helt ny värld! 

Tillsammans med väveriet började Lina experimentera med plastbanden och ta fram nya färger, 
tekniker och mönster. Drömmen blev att ta den klassiska svenska plastmattan till en ny nivå. 
Dubbelt så tjock och med stora färgstarka mönster tog Pappelinamattan världen med storm. 

På den vägen är det. Pappelina växer fortfarande men kärnan 
är fortfarande småskaligt lokalt hantverk i Dalarna. Det är bara 
marknaden som blivit global.


