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Pressemelding: Velcro Pad – En nyhet som alle har ventet på 

Til alle som kan tenke seg et praktisk gulvteppe som er lett og skifte felter på etter ønske, og som ikke ødelegger det 

eksisterende gulv, når teppet ikke skal limes fast på gulvet. Hos FlotteGulve.dk kan vi nå presentere den perfekte 

løsning.  

Velcro Pad heter den nye og veldig lette metode til samling og legging av teppefliser. Velcro Pad har på den ene side en 

overflate som minner om velcro og som fester seg til filten på teppeflisens bakside. På den andre siden er det en klistret 

overflate, denne side klistrer seg til det eksisterende gulvet. Til motsatt av tape og lim, så blir det ingen spor på gulvet 

etter den klistrete overflate, når det fjernes igjen. Gulvet tar derfor ikke skade.   

Mange bruksområder 

Den nye Velcro Pad kan brukes på de fleste gulv typer, men fester seg spesielt godt på tregulv, laminat og vinyl. På 

denne måten  har  du mange muligheter å legge det på, for dine forskjellige behov, for eksempel hvis du:  

 Vil bevare det eksisterende gulv under teppet, så du har muligheten for senere å bruke dette gulvet igjen. 

 Bor til leje og ønsker å ha et gulvteppe, men du vil ikke miste depositumet ved å ødelegge det eksisterende 

gulvet med å fastlime et gulvteppe. 

 Deltar på utstillinger eller lignende og ønsker å ha et teppegulv på din stand. Med Velcro Pads kan teppeflisene 

brukes igjen og igjen.  

 Vil markere en del av butikken eller et showroom med teppe. 

 Ønsker å ha mulighet for å skifte ut hele eller dele av gulvet. 

Få begrensninger 

Velcro Pad kan anvendes til alle flossete tepper med en bakside av filt. Velcroen vil ikke hefte til skum baksider og det 

anbefales ikke å anvende Velcro Pad til flat  vevede tepper, samlingene på et flat  vevet teppe vil ikke bli dekket av luven 

og vil dermed kunne ses.  

Veldig enkel legging 

Det krever ingen spesielle håndverksferdigheter eller erfaringer for å legge teppefliser med Velcro Pads, du plasserer 

bare teppeflisens hjørne, så det fyller en fjerdedel på Velcro Pad. En Velcro Pad kan holde fire tæppefliser sammen. Hvis 

det skal brukes til et midlertidig gulv til en utstilling eller lignende, så er det ikke nødvendig å feste teppeflisene til gulvet. 

På den måte vil Velcro Pad kunne brukes om og om igjen. Men skal gulvet ligge i lengere tid, så rives plastfolien av den 

ene side av Velcro Pad, så den kan klistres til gulvet. Legging metoden er testet på kontorer med meget gående trafikk 

og kontorstoler uten problemer, så det er snakk om en effektiv metode til å festne teppeflisene. 

 

Info om FlotteGulve.dk A/S 

FlottGulve.dk A/S ble grunnlagt I 1997 av nåværende eier Tommy Oversø og har siden levert gulv til hele landet, faktisk 

hele norden. FlotteGulve.dk er en internetbasert virksomhet med fysiske butikker i Ikast og Søborg. Selskapet 

sysselsetter i dag 14 ansatte og driver tre nettsteder www.flottegulve.dk, www.flottegulve.se og www.flottegulve.com 

Har du sprørsmål eller trenger ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Tommy Oversø på tlf.nr.: +45-

20239680 eller skrive til oss på info@flottegulve.dk      
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