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Pressmeddelande: Velcro Pad – Nyheten vi alla har väntat på!  

Till alla som kan tänka sig en praktisk heltäckningsmatta, där det är enkelt att byta matta efter önskemål och som inte 

förstör det existerande golvet med att mattan limmas fast på golvet kan vi på FlotteGulve.dk nu presentera den perfekta 

lösningen.  

Velcro Pad heter den nya och väldigt enkla metoden till samling och läggning av mattan. Velcro Pad har på den ena 

sidan en yta som påminner om Velcro och som fäster sig till filten på baksidan av mattan. På den andra sidan är det en 

yta av klister, som ska klistras på det existerande golvet. Motsatt matta och lim lämnar inga spår av den klistrade ytan 

när den tas bort. Golvet tar därför ingen skada.  

Många användningsmöjligheter 

Den nya Velcro Pad kan användas på de flesta typer av undergolv, men fäster extra bra på trä, laminat och vinyl. Det gör 

det till en perfekt läggningsmetod i många olika situationer till exempel om du: 

 Gärna vill bevara det existerande golvet under mattan, så att du senare har möjlighet för att återanvända detta 

golv igen.  

 Bor i hyresrätt och gärna vill ha en heltäckningsmatta, men inte vill betala för att golvet är förstört av fastlimmad 

matta när du väl ska flytta. 

 Deltar på mässor eller liknande och gärna vill ha en heltäckningsmatta i din monter. Med Velcro Pads kan 

mattan användas flera gånger. 

 Vill avgränsa en del av butiken eller ett showroom med golvmatta. 

 Gärna vill ha möjlighet för att byta ut hela eller delar av golvet.  

Få begränsningar 

Velcro Pad kan användas till alla tuftade mattor med en filt på baksidan. Velcroen häftas inte fast till baksidor av skum 

och då rekommenderas inte Velcro Pad att användas till planvävda mattor, då samlingarna inte blir täckta helt och 

kommer att synas.  

Mycket enkel läggning 

Det krävs ingen speciell hantverkare eller erfarenhet av att lägga mattplattorna med Velcro Pads, du placerar ganska 

enkelt mattplattans hörn, så det fyller en fjärdedel av Velcro Pad. En Velcro Pad kan således hålla fyra plattor 

tillsammans. Är det ett tillfälligt golv till en mässa eller liknande, är det inte nödvändigt av fästa heltäckningsmattan till 

undergolvet. På det viset kan Velcro Pad återanvändas. 

Ska golvet däremot ligga en längre tid, ta då bort plastfolien på den ena sidan av Velcro Pad, så kan den fästas till 

golvet. Läggningsmetoden är testad på kontor med mycket gångtrafik och med kontorstolar utan problem, så det är en 

effektiv metod till att fästa mattplattorna. 

Info om FlotteGulve.dk A/S 

FlotteGulve.dk A/S blev stiftat 1997 av den nuvarande ägaren Tommy Oversø och har sedan dess levererat golv till hela 

landet, faktisk till hela norden. FlotteGulve.dk är en internetbaserad verksamhet med fysiska butiker i Ikast och Søborg. 

Firman består idag av 14 medarbetare och driver de tre hemsidorna www.flottegulve.dk, www.flottegulve.se och 

www.flottegulve.com 

Har du frågor eller har behov av ytterligare information är du välkommen att kontakta Tommy Oversø på tlf.nr.: +45 20 23 

96 80 eller maila till oss på info@flottegulve.dk. 
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