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Kokolattiamatto on lattiapintojen uusi musta 
 
Modernit, tyylikkäät ja ominaisuuksiltaan kehittyneet kokolattiamatot tekevät rytinällä uutta 
tuloaan suomalaisiin koteihin. Maton puhtaanapito on helppoa likaa hylkivien materiaalien 
ansiosta ja pääsääntöisesti imurointi riittää pitämään maton siistinä. Matto eristää 
tehokkaasti ääntä, joten se on mukava materiaali esimerkiksi yläkerran tiloihin, 
portaikkoihin tai kotiteatterihuoneeseen. Lapsiperheelle kokolattiamatto on turvallinen 
valinta, koska se ei ole liukas. Näin talven kynnyksellä matto tuntuu myös lämpimältä ja 
pehmeältä jalan alla. Kokolattiamatto voi nykyään tulla kyseeseen myös allergiakodissa, 
sillä matto sitoo pölyä ilmasta, jonka ansiosta sisäilma on raikkaampaa.  
 
Byggmax esittelee kolme erilaista kokolattiamattoa valikoimistaan: 
 
 
Pirteä Tivoli 
 
Muun muassa pirteän liilan värisenä saatava Tivolimatto on 
valmistettu polypropeenista. Nukka on 10 mm paksua ja 
leikattua, eli maton pinta on tasainen. Matto on tulenkestävä 
ja käsitelty antistaattisesti. Matto myös hengittää, joten se ei 
kerää kosteutta ja Tivoli-matto sopii hyvin yhteen 
lattialämmityksen kanssa.  
 
Leveys: 400 cm 
Pituus: 450 cm 
Materiaali: Polypropeeni 
Hinta: 16,61 € / m2   
Verkkokauppatuote | Lisätietoja 
  
 
 
 
 
Kulutusta kestävä Aspera  
 
Aspera-kokolattiamatto on hyvin kulutusta kestävä matala 
ja kova silmukkanukkamatto. Matto sopii erinomaisesti 
esimerkiksi portaikkoihin, veneeseen tai asuntovaunuun. 
Mattoa voidaan käyttää jopa ulkotiloissa. Se on helposti 
puhdistettava ja huippukäytännöllinen materiaali. Väritys 
on hieman meleerattu.  
 
Leveys: 400 cm 
Pituus: 450 cm 
Materiaali: Polypropeeni 
Hinta: 13,28 € / kpl   
Verkkokauppatuote | Lisätietoja  
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Käytännöllinen Kubik 
 
Kubik-matto koostuu laatoista, joten se mahdollistaa luovat 
kokolattiamattoratkaisut. Kevyet laatat ovat helppoja ja 
nopeita asentaa. Laatat asettuvat siten, että lopputulos on 
yhtenäinen. Kubik on myös erittäin kestävää ja sopii kovan 
kulutuksen kohteena oleviin tiloihin. Sopii hyvin 
lattialämmityksen päälle. 
 
Leveys: 50 cm 
Pituus: 50 cm 
Materiaali: Polyamidi 
Hinta: 20,39 € / m2   
Verkkokauppatuote | Lisätietoja  
 
 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, Byggmax Suomen maajohtaja 
puh. 040 137 7001, aleksi.virkkunen@byggmax.fi  
  
Tuotetiedot, -näytteet, -kuvat ja -kuvauslainat: 
Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto 
puh. 050 371 5364, jukka-pekka.hares@manifesto.fi 
 
 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 129 myymälää eri maissa: 86 myymälää Ruotsissa, 34 Norjassa 
ja 9 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 5,2 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. 
Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha 
mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta 
helppoa ja tehokasta. Byggmax on listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi 
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