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Matt-inspiration by mattadirekt.se
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&
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BRA MATTOR BEHÖVER
INTE VARA DYRT!
Är du på jakt efter en eller flera
mattor till ditt hem? Då har du
kommit helt rätt!

"vi klär alla rum
"

Det är dags att fylla hemmet med
värmande textilier, mysiga möbler och
mattor som isolerar. Satsa på värmande
inredning och spara el!

SPARA EL! HÄR ÄR INREDNINGEN
SOM VÄRMER I VINTER

– @
m

attadirekt

WE
INSPIRE
PEOPLE
to create homes they love

MATTOR  PÅ  NÄTET

https://www.mattadirekt.se/
https://www.mattadirekt.se/
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1 Dalarö Linne Gångmatta, Från. 295:-
2 Toby Beige/Cream Filt, Pris. 239:-
3 Jute Nature Rund Matta, Från. 549:-

4 Slite Grön Bomullsmatta, Från. 179:-
5 Dehli Halvmåne Natur Dörrmatta, Pris 145:-
6 Graham Taupe Ullmatta, Från. 449:-

6Ny Säsong 
DÄRMED NYA

TRENDER
Ny säsong och därmed nya trender. Vi har pratat med

våra inredare om de rådande hösttrenderna!
En stor trend som uppmärksammas I alla branscher är

hållbarhet och det blir allt viktigare att återanvända
och tänka på hållbarhetsaspekten gällande inredning.
Att inredning har en lång livslängd och att ta hand om

den blir allt högre prioritet.

3
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Klicka på siffran för 

att komma till mattan

Klicka på texten för 
att komma till mattan

https://mattadirekt.se/produkt/dalaro-linne-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/toby-beige-cream-plad-130170cm/
https://mattadirekt.se/produkt/jute-nature-rund-jutematta/
https://mattadirekt.se/produkt/slite-gron-bomullsmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/dehli-halvmane-natur-dorrmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/dalaro-linne-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/toby-beige-cream-plad-130170cm/
https://mattadirekt.se/produkt/jute-nature-rund-jutematta/
https://mattadirekt.se/produkt/slite-gron-bomullsmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/dehli-halvmane-natur-dorrmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-cream-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-cream-handvavd-ullmatta/


37 Agra Jutematta, Från. 449:-

7

Klicka på texten för 

att komma till mattan

https://mattadirekt.se/sortiment/kampanj/
https://mattadirekt.se/produkt/agra-natur-jutematta/
https://mattadirekt.se/produkt/agra-natur-jutematta/


- tillverkad under rättvisa förhållanden
Care & Fair märkt 

Elegant
BLICKFÅNG
– Birka Ullmatta

4

8

8 Birka Linne Ullmatta, Från 199:-

Klicka på texten för 
att komma till mattan

Klicka på siffran för 

att komma till mattan

https://mattadirekt.se/produkt/birka-linne-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/birka-linne-handvavd-ullmatta/


FEELS LIK
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FÖRDELAR MED
ATT INREDA

MED MATTOR
Håller rummet varmare – I kallare klimat tenderar
golv att bli kalla under en stor del av året och av

denna anledning köper folk mattor. En matta
fungerar som ett skydd mot kyla då den

absorberar värme under dagen och sedan gradvis
släpper ut det i rummet. Under kalla vinterdagar

är mattan därför en perfekt plats att gå till!

"Sparar en hel del av dina elkostnader."
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Klicka på texten för 

att komma till mattan

Klicka på siffran för 

att komma till mattan

https://mattadirekt.se/produkt/heaven-gra-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-natur-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-rosa-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-natur-rund-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-gra-rund-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-antracit-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-natur-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-natur-rund-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-gra-rund-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-gra-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-rosa-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-antracit-ryamatta/
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15 Atlas Star Grå Barnmatta, Från. 389:-

17 Karamell Grå Rund Matta, Pris. 179:-

19 Atlas Star Rosa Barnmatta, Från 399:-

16 Anny Vit Filt, Pris. 499:-

18 Fluttershy Barnmatta, Från. 349:-

20 Karamell Rosa Barnmatta, Från. 179:-
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"I belive in
Unicorns"

L E T S  F L Y

Klicka på siffran för 

att komma till mattan

Klicka på texten för 

att komma till mattan

https://mattadirekt.se/produkt/atlas-star-gra-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/karamell-gra-rund-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/fluttershy-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/anny-vit-plad/
https://mattadirekt.se/produkt/fluttershy-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/karamell-rosa-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/atlas-star-gra-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/anny-vit-plad/
https://mattadirekt.se/produkt/karamell-gra-rund-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/fluttershy-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/fluttershy-barnmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/karamell-rosa-barnmatta/


MASKINTVÄTTBAR 

FORM OCH KLIPPBAR

BRA MILJÖVAL

Touch är vatten och värmetålig, därför kan man både torktumla
och tvätta Touch i maskin

Eftersom Touch har en mjuk filtbaksida så skadas inte mattan
och fransar upp sig, om man klipper i den. Därför kan man lätt
ändra form på mattan utifrån smak och behov.

Touch är tillverkad i 100% polyester och är återvinningsbar. Den
är även Oeko-Tex certifierad och uppfyller REACH-kraven, vilket
innebär att produkten är testad mot miljöfarliga ämnen och
godkänd enligt EU:s miljödirektiv.

TVÄTTBARA

TOUCH MATTA

21

25

242322
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21 Touch Melerad Linne Ryamatta, Från. 379:-

23 Touch Natur Ryamatta, Från. 379:-

25 Touch Silver Ryamatta, Från 379:-

22 Touch Blå Ryamatta, Från. 379:-

24 Touch Petrol Ryamatta, Från. 379:- 

Klicka på texten för 

att komma till mattan

Klicka på siffran för att komma till mattan

https://mattadirekt.se/sortiment/tvattbara-mattor/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-melerad-linne-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-silver-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-natur-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-bla-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-melerad-linne-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-natur-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-silver-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-bla-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/touch-bla-ryamatta/


Bra mattor behöver inte vara dyrtBra mattor behöver inte vara dyrt

FUNKTION OCH STIL I KOMBINATION

HALLMATTA
Mattan i hallen är det första som du och dina gäster möts av

när de kliver in i ditt hem. Satsa därför på en snygg och hållbar
variant som du älskar! 

Mjuk, mjukare, mjukast - det låter som
HEAVEN. Konstpälsar och mattor av
konstpäls höjer mysfaktorn i vilket rum
som helst och låter dina tår sjunka ner i
den mysiga långa luggen!

Mattor gjorda i polyester är
resistenta mot smuts och är lätta
att rengöra, vilket betyder att
mattan enkelt kan placeras i
majoriteten av rummen i hemmet.

– mattadirekt.se– mattadirekt.se

26

826 Heaven Antracit Gångmatta, Från. 295:-

Klicka på texten för
Klicka på texten för  att komma till mattan

att komma till mattan

Klicka på siffran förKlicka på siffran för  

att komma till mattanatt komma till mattan

https://mattadirekt.se/sortiment/hallmattor/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-antracit-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/heaven-antracit-gangmatta/


27 Rustik Mullvad Flatvävdmatta, Från. 1295:-

MATTA TILL MATPLATSENMATTA TILL MATPLATSEN
En matta under matbordet ramar in matgruppen och ger en
ombonad känsla till rummet. Det är också ett sätt att skapa
ett rum i rummet om man till exempel har öppen
planlösning och vill skapa en egen yta för matplatsen. 

Mattor som passar bra under matbord är t.ex. flatvävda
mattor då de är bra att dra stolen på och enkla att
dammsuga och hålla rena. 

27

9

INSPIRE & SIMPLICITY

FUNKTION OCH STIL I KOMBINATION

RUSTIK är tillverkad av 100 %
polypropylen - en robust naturfiber som
gör mattan särskilt hållbar. Den diskreta
designen ger en tidlös elegans.

Flatvävd matta med filtbaksida &
snygg bandkant i bomull

Bra mattor behöver inte vara dyrtBra mattor behöver inte vara dyrt
– mattadirekt.se– mattadirekt.se

https://mattadirekt.se/produkt/rustik-mullvad-flatvavdmatta/
https://mattadirekt.se/sortiment/rum/matsal-matplats/
https://mattadirekt.se/produkt/rustik-mullvad-flatvavdmatta/


28 Graham Beige/Svart Ullmatta, Från. 949:-

28

10

INSPIRE & SIMPLICITY

FUNKTION OCH STIL I KOMBINATION

Vår mångsidiga toppsäljare; ullmattan
Graham med sina subtila färger, enkla
design och utmärkta kvalitet gör den till
det perfekta bastillbehöret för varje
interiör.

Lyxig handvävd Ullmatta tillverkad
i Nya Zeeländsk ull

Bra mattor behöver inte vara dyrtBra mattor behöver inte vara dyrt
– mattadirekt.se– mattadirekt.se

VARDAGSRUMSMATTAVARDAGSRUMSMATTA
En vardagsrumsmatta skapar en ombonad och mysig känsla i hela
rummet och blir därför en viktig del av inredningen. Det finns många
olika typer av mattor som passar bra i vardagsrummet. En stor och mysig
ryamatta, en stilren handvävd ullmatta eller en stor modern matta med
ett trendigt mönster är exempel på mattor som passar bra nedanför
soffan. 

Jordnära färger så som beige, grå och brun skapar en varm känsla i
vardagsrummet medan vitt får rummet att kännas ljust och modernt

Klicka på siffran för 

att komma till mattan

Klicka på texten för 
att komma till mattan

https://mattadirekt.se/produkt/graham-beige-svart-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-beige-svart-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/sortiment/rum/vardagsrumsmatta/


29

1129 Ritz Cream Ryamatta, Från. 295:-

SOVRUMSMATTASOVRUMSMATTA
Att vakna upp på morgonen för att sedan sätta ner barfotafötterna på ett
kallt sovrumsgolv är aldrig kul. Med en mjuk och gosig sovrumsmatta kan
du vakna på ett härligare sätt!

Här hittar du alla tänkbara sovrumsmattor som passar perfekt att lägga
vid sidan av sängen eller kanske vid fotänden av sängen som en vacker
dekoration. Eller varför inte en stor sovrumsmatta som hela sängen kan
placeras ovanpå? Textiler som mattor passar väldigt fint i sovrummet
eftersom de gör inredningen mer ombonad och mysig. 

INSPIRE & SIMPLICITY

FUNKTION OCH STIL I KOMBINATION

En matta som är mysig och snygg,
värmer kalla fötter och dessutom
uppfyller våra behov av praktisk komfort
- vad mer kan du önska? De tvättbara
ryamattorna från mattadirekt övertygar
med optimala skötsel egenskaper och är
sanna allrounders när det gäller att
försköna våra rum. 

Tack vare förbehandlingen av
robusta och lättskötta material kan
de enkelt tvättas i max 30 grader i
tvättmaskin och torktumlas. 
Mattan RITZ är tvättbar, slittålig
och supertrendig tack vare sin
skandinaviska design.

Bra mattor behöver inte vara dyrtBra mattor behöver inte vara dyrt
– mattadirekt.se– mattadirekt.se

Klicka på texten för att komma till mattan

Klicka på siffran för 

att komma till mattan

https://mattadirekt.se/produkt/ritz-cream-ryamatta/
https://mattadirekt.se/produkt/ritz-cream-ryamatta/
https://mattadirekt.se/sortiment/rum/sovrum/
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16

30 Graham Taupe Ullmatta, Från. 949:-

32 Graham Beige/Svart Gångmatta, Pris. 449:-

34 Graham Vit Ullmatta, Från 949:-

35 Graham Svart/Beige Ullmatta, Från. 949:-

36 Graham Vit Rund Matta, Från. 549:-

37 Graham Taupe Rund Matta, Från. 549:-

38 Graham Beige/Svart Ullmatta, Från. 949:-

31 Graham Vit Gångmatta, Pris. 449:-

33 Graham Taupe Gångmatta, Från. 449:-

Klicka på siffran för 

att komma till mattan

Klicka på texten förKlicka på texten för  
att komma till mattanatt komma till mattan

https://mattadirekt.se/produkt/graham-vit-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-taupe-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-beige-svart-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-taupe-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-vit-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-beige-svart-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-taupe-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-beige-svart-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-vit-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-beige-svart-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-vit-handvavd-ullmatta-2/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-taupe-handvavd-ullmatta-2/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-beige-svart-handvavd-ullmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-vit-handvavd-gangmatta/
https://mattadirekt.se/produkt/graham-taupe-handvavd-gangmatta/


GÅNGMATTA
VILKEN TYP AV MATTA PASSAR I
HALLEN?

I en hall eller korridor som är mer
avlång, bör mattan vara av ett tåligt

material då den utsätts för mycket
slitage. Mattan bör mäta enbart

någon centimeter från väggen, och
lättast är att måttbeställa för att få

den perfekta mattan som passar just er
hall.

Första svaret är såklart: dörrmatta. En tålig matta
precis innanför dörren skyddar golvet och samlar
upp det värsta av grus och smuts och gör att du
inte behöver dammsuga hallen lika ofta som du
skulle behöva om du inte hade en dörrmatta.

Beroende på hur stor hall du har kan kan du även
ha en hallmatta längre in i hallen. Här fungerar
mindre slätvävda mattor eller gångmattor bra som
hallmatta. De är lätta att lyfta ut och skaka av och
även lätta att dammsuga.

12



MATSAL
VILKEN STORLEK SKA MATTAN
UNDER MATBORDET HA?

Eftersom risken är stor att smulor och
spill hamnar under bordet är det bra

att välja en slätvävd matta där
smulorna inte trycks ner i luggen. Det

är även lättare att dra in och ut
stolarna då de annars kan fastna i

luggen.

Bredd: Det du ska tänka på är att mattan behöver
vara bredare än matbordet och stolarna är
tillsammans då stolarna är utdragna. Så räkna att
du behöver mellan 60-80 cm matta på varje
långsida om bordet. Om mattan är för smal
riskerar du att fastna i mattkanten när du ska flytta
in stolarna. 

Längd: Mattan ska vara längre än matbordet. Är
matbordet placerat så att du även har stolar på
kortsidorna, så behöver mattan vara så pass lång
att stolarna även här kan dras ut och in utan att
fastna i mattkanten.

13



VARDAGSRUMMET
VILKEN STORLEK SKA VARDAGSRUMSMATTAN
HA OCH HUR SKA DEN PLACERAS?

Vardagsrummet är som en given plats
för mysiga och stora mattor. 

Längd: När du väljer storlek på mattan som ska
placeras under soffan så ska den vara längre än
soffan. Detta för för att ge ett luftigt intryck och för
att rama in ytan med soffan och soffbordet.

Bredd: Soffan bör placeras på mattan. Om du har
en stor matta (eller satt i hop flera) kan hela soffan
stå på mattan, men annars är en tumregel att 1/3
av soffan ska stå på mattan. Detta dels för att hålla
mattan på plats och dels för att binda ihop
möblerna i denna del av vardagsrummet.
Så bredden beror på hur du väljer att placera
soffan (helt eller delvis på mattan) samt om du har
hörnsoffa, schäslong, fåtöljer eller flera soffor på
samma yta. Då bör även dessa placeras helt eller
delvis på mattan utan att det känns trångt. 

14



SOVRUMMET
VILKEN STORLEK SKA MATTAN UNDER
SÄNGEN HA?

Ett svalt sovrum ger bättre sömn, men
då även kallare golv. Därför är det

härligt med en stor och mjuk
luggmatta att sätta fötterna på när du
stiger upp. Det skapar den där härliga

hotellkänslan i sovrummet.

Storlek och placering av en sovrumsmatta beror på
vad du har för säng och hur den står i rummet. Har
du en dubbelsäng (eller enkelsäng mitt i rummet)
kan sängen stå helt eller delvis på mattan så att
golvet vid fotgavel och sängsidorna täcks av mattan.
Det viktiga är att det finns något mjukt att sätta
fötterna på när du stiger upp och då bör det finnas
ca 50 cm matta vid sidan av sängen. Alternativet är
att ha en mindre matta vid sängsidan och då
rekommenderar vi storleken 80x150 cm. 

15


