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Äkta orientaliska mattor i trendig vintagestil
Höstens inredning ska vara personlig och lite sliten i kanten. Nystartade företaget Vintage Carpets
AB hoppas därför få klä de svenska trägolven med äkta, ålderstigna mattor från orienten.
Sandslipning, infärgning och lappteknik ger varje matta ett helt unikt utseende.
Ordet Vintage syftar på en äldre vara av fin kvalitet. Och det är just vad som kännetecknar Vintage
Carpets orientmattor. För även om dessa handknutna ullmattor är både äldre och ”fina” är de
slitstarka och tvättbara.
Organiska färger
Samtliga mattor har minst 50 år på nacken och är tvättade i 4 omgångar. De flesta är slipbehandlade
med sand och infärgade med i första hand organiska färgpigment från löv, bark och rötter.
– Vi handplockar varje matta och väljer bara ut de som tilltalar oss eller är efterfrågade av
kunder. Vi vill endast erbjuda det bästa och är måna om personlig service, berättar Susanna
Bohnstedt, en av grundarna till Vintage Carpets.
Beställ måttanpassat
Vintage Carpets säljer sina mattor via personliga visningar i sitt showroom i Saltsjö‐Duvnäs i
Stockholm. Dessutom samarbetar de med utvalda inredare och stylister.
Ett 30‐tal mattor i skiftande färger, storlekar och behandlingar finns alltid hemma i lager och
nya mattor tas in efter hand. Det går också att beställa mattor i önskade färger och mått.
Patchworkmattorna kan skräddarsys enligt måttangivelser medan övriga mattor i udda format kan
vara svårare att få tag på. Leveranstiden för beställda mattor är vanligtvis 4‐5 veckor.
Individuella priser
Eftersom varje matta är unik och har sin egen historia, skiftar även priset från matta till matta.
De mest populära måtten, 200cm x 300cm, kostar från ca 20 000 kr till ca 30 000 kr. Samtliga mattor
finns upplagda på hemsidan med bilder och angivna priser.
För högupplösta bilder: www.vintagecarpets.se eller
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vintage‐carpets
Mer information: Tosse Holmgren, 070‐540 40 44, tosse@vintagecarpets.se
Susanna Bohnstedt, 070‐947 48 00, susanna@vintagecarpets.se
Vintage Carpets AB drivs av Tosse Holmgren och Susanna Bohnstedt. Båda har gedigen
branscherfarenhet inom mattor, inredning och design.
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