VARUSTEET JA VIMPAIMET

Uutuusmatto tekee tuloaan

matkailuajoneuvoihin

Veneilijöiden ylistämälle alustalle tähyillään markkinoita myös caravan-piireistä.
TEKSTI PAULI SALOKANGAS

A

lun perin veneisiin tarkoitettua
LineDeck-mattoa on ryhdytty
markkinoimaan karavaanareille. Samanniminen lappeenrantalaisyritys kartoittaa alalta parhaillaan potentiaalisia jälleenmyyjiä matolle, joka on
kerännyt kosolti kehuja veneilijöiltä.
– Ajatus mattoihin lähti omasta tarpeesta, kun Venemessuilta ei löytynyt minkäänlaista materiaalia. Käytävämattoja oli, mutta ne eivät soveltuneet kunnolla veneilykäyttöön. Kalliimpia materiaaleja taas ei
käytännössä itse pysty veneeseen asentamaan, kertoo Jyrki Sivonen.
– Totesin tuotteen olevan erinomainen
valinta venematoksi. Myös keskustelut venekauppiaiden kanssa vahvistivat näkemystä.
Sivonen perusti Teppo Karttusen
kanssa yrityksen, joka on erikoistunut vene-, kuntosali- ja parvekemattojen maahantuontiin.

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
LineDeck-matot on valmistettu EVA-materiaalista, joka on synteettistä kumia. Pohjassa on liimapinta, jolla matto on mahdollista liimata kiinni esimerkiksi matkailuauton lattialle.
Yrittäjien mukaan uusi tuote on otettu
vastaan suurella mielenkiinnolla Suomessa ja ulkomaillakin.
– Vastaavanlaista tuotetta ei ole tullut
tähän mennessä vastaan ainakaan Suomessa, yrittäjäkaksikko kertoo.

Mika Selosen Adria Stargoon asennettiin matto parissa tunnissa. Omistajaa lopputulos miellytti:
"Matto tuntuu mukavalta jalan alla, ja auton sisusta sai uuden ilmeen".

Sivosen mukaan matto sopii hienosti
varsinkin vanhempiin vaunuihin ja autoihin, joissa ei ole lattialämmitystä.
– Matto tuntuu jalan alla lämpöiseltä ja on erittäin helppohoitoinen. Lisäksi
monien värivaihtoehtojen ansiosta sopii
useimpiin sisustuksiin hienosti tai antaa
jopa uutta ilmettä käytettyyn vaunuun tai
autoon, Sivonen sanoo.

Matto soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön ja on siksi monikäyttöinen.
– Eräs tuttu karavaanari aikoo tehdä matosta pohjan etuteltalle liimaamalla maton vesivaneriin ja ilmeisesti tekee sen kolmesta eri palasesta, jolloin käsiteltävyys on
helppoa.
Linedeck.fi

Lepää ilman huolta
MagicSafe MSG 150 -kaasuhälytin
tunnistaa huoneilman huumaavat
kaasut ajoissa ja ilmaisee ne saman tien:
Kaasuhälytyksessä kuulet kovan hälytysäänen ja punainen led-valo vilkkuu. Samaan
aikaan kytkeytyy ohjausrele. Sen kautta
voi aktivoida erillisen hälytinanturin.
Hälytysäänen voi kytkeä pois näppäi-
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mellä. Samalla näppäimellä käynnistyy
anturin itsetestaus. Mahdolliset järjestelmähäiriöt näytetään välittömästi.
Anturi tunnistaa huumaavat eetteri-,
kloroformi-, butaani-, etaani- ja trikloorietyleenipohjaiset kaasut. Laite kalibroi
itsensä sisäilman mukaisesti.
Dometic.fi

