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Sänk inomhustemperaturen utan att frysa om 
fötterna  
 

Det finns sätt att minska energiförbrukningen och hålla kostnaderna nere som 
inte kräver stora och kostsamma investeringar. Att inreda med mattor är en 
förhållandevis billig investering som snabbt ger avkastning eftersom man kan 
sänka inomhustemperaturen utan att frysa om fötterna. Ett stort urval av 
snygga och värmande kvalitetsmattor till bra pris hittar man hos Rugvista. 

Mattor som konstverk, hantverk och inredningsdetalj känner de flesta till. Men utöver 
det estetiska fyller mattor även andra funktioner. Mattan har historiskt sett använts för 
värme, komfort och skydd på flera håll i världen. I höst och vinter kan mattor vara ett 
sätt för hushållen att snabbt minska sina kostnader för uppvärmning vilket, för de 
flesta hushållen, utgör den absolut största delen av energikostnaden.  

Mattor har en fantastisk förmåga att både ge en känsla av, och faktiskt bibehålla, 
värme. För varje grad man sänker inomhustemperaturen minskar energiförbrukningen 
för uppvärmning med ungefär fem procent. Har man mattor på golven kan man oftast 
sänka inomhustemperaturen ytterligare någon eller några grader eftersom varma 
sköna fötter ger bibehållen komfort även vid lägre temperaturer.  

Sänk inomhustemperaturen och inred med mattor i de rum där du trivs allra bäst för 
att kunna fortsätta njuta, bara vara, leka, och umgås även när det blir kallare. En 
mysig och skönt fluffig matta med tjock lugg vid sängen, är rena drömmen för fötterna 
att landa på. En stilren tät ullmatta under matbordet, eller en skönt lurvig vid soffan, 
är inte bara en fantastisk inredningsdetalj utan håller även fötterna varma och sköna 
samt hjälper till att bibehålla värmen i rummet. 

”Jag skulle rekommendera en tät ullmatta, gärna med lugg, då de håller länge och är 
otroligt varma och sköna att gå på samt tillför en värmande estetik” säger Carin Terins, 
Chief Design and Purchasing Officer på Rugvista. ”Vi erbjuder också högkvalitativa och 
härliga ryamattor i ull-liknande syntetiska material som bland annat lämpar sig för dem 
som är allergiska mot naturmaterial”. ”Vill man ta värmande idéer till ytterligare en 
nivå så är mattor som väggdekoration en starkt växande trend, där endast personlig 
smak eller fantasi sätter begränsningen. En bonus är också att det dämpar ljud vilket 
även det bidrar till en behagligare och skönare inomhusmiljö”, fortsätter Carin.  

Vill man optimera både inredning och energiförbrukning inför hösten och vintern så ska 
man utforska mattornas fantastiska värld hos RugVista. Hos oss hittar man mattor för 
alla hem, stilar och plånböcker som gör att man kan sänka inomhustemperaturen och 
faktiskt spara pengar i det långa loppet. RugVista erbjuder även gratis hemleverans 
och kostnadsfri retur till kunder inom EU. Alla RugVistas vackra och värmande mattor 
finns på www.rugvista.se  
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Om RugVista  
RugVista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. RugVista säljer mattor via 
egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena RugVista och CarpetVista. 
Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa 
design- och traditionella mattor. RugVista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder 
inom EU.  

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt 
Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är 
RugVistas huvudsakliga segment. 

Antalet medarbetare inom RugVista är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i 
Malmö. RugVista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market 
under symbolen ”RUG”. 

 

 


