
FÄRGALTERNATIV

-12 Röd -38 Grön-27 Blå -96 Grå/svart

Rossini är en rejäl matta för lek och samling som finns i flera storlekar 

både som fyrkantig och rund. Mattan ligger stadigt på golvet pga sin 

halkfria undersida. Luggen är skuren och det gör mattan extra lätt att 

hålla ren genom vanlig dammsugning. 

Matta Rossini
Textilmatta som måttbeställs 
i valfria storlekar.

Matta Rossini

Går även att måttbeställa i önskad 
storlek, max 4 m kvadratmeter.
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36458-... Liten rund matta Rossini inkl langettering 155:-
ø40 cm. Med halkfri gummibeläggning. 100% polyamid. (336)
35052-... Rund matta Rossini Ø150 cm 1.945:- (336)
35053-... Rund matta Rossini Ø200 cm 3.149:- (336)
35054-... Rund Matta Rossini Ø250 cm 4.600:- (336)
35055-... Rund Matta Rossini Ø300 cm 4.985:-
100% polyamid. Skuren lugg. Lugghöjd 6 mm, totalhöjd 8 mm. Baksida av halkfri
gummibeläggning. Inkl. langettering. Finns i färgerna röd, blå, grå/svart och grön.
(336)
35050-... Matta Rossini, ange mått 775:-
Textilmatta som måttbeställs i valfria storlekar. Fyrkantiga max 4x4 meters bredd
och runda max Ø4 meter. 100% polyamid. Skuren. Baksida av halkfri
gummibeläggning. Lugghöjd 6 mm, totalhöjd 8 mm. Färger röd, blå, grön och
gråsvart. Pris per m² . (336)
35051 Langettering 86:-
Langettering av matta Rossini. Pris per meter. (336)

Rossini
Rossini är en rejäl matta för lek och
samling som finns i flera storlekar både
som fyrkantig och rund. Mattan ligger
stadigt på golvet pga sin halkfria
undersida. Luggen är skuren och det gör
mattan extra lätt att hålla ren genom
vanlig dammsugning.

Går även att måttbeställa i önskad
storlek, max 4 m.

-27 Blå-12 Röd

FÄRGALTERNATIV

-96 Grå/svart-38 Grön

MODELLÖVERSIKT

Ø 40, Ø 150, Ø 200, Ø 250, Ø 300 cm

Ø 400 cm max 400 cm

Från

155:-

387Bli inspirerad och upptäck alla våra produkter på www.lekolar.se



Alternativ Rossini

35050-... Matta Rossini, ange mått
Textilmatta som måttbeställs i valfria 
storlekar. Fyrkantiga max 4x4 meters bredd 
och runda max Ø4 meter. 100% polyamid. 
Skuren. Baksida av halkfri gummibeläggning. 
Lugghöjd 6 mm, totalhöjd 8 mm.
35051 Langettering
Langettering av matta Rossini. Pris per meter.


