
Från vänster: Henry Le, Moa Edvinsson, Sara Erlandsson och Paula Molinos.

Golvabia skapar unika mattor för butik, kontor & hotell.
 
Vill man skapa en speciell atmosfär i en butik eller ett hotell så rekommenderar vi att man låter 
tillverka en unik matta efter företagets önskemål. Mattan kommer lyfta och påverka hela atmosfä-
ren i det rum som den installeras. Det är ett lätt sätt att sätta sin personliga prägel på såväl små 
som stora ytor. Vi tar fram mattor efter kundens önskemål om mönster, färg och kvalité. Koncep-
tet riktar sig oftast till objektmiljö då det är exklusiva kvalitéer man jobbar med. 

Vi startade ett samarbete med Estetiska programmet på gymnasiet i Gislaved för att tydliggöra hur man 
kan skapar sin egen matta. Eleverna arbetar mycket med entreprenörskap och genom att samarbeta med 
näringslivet får de möjlighet att vara med i hela processen i hur en produktion går till. Eleverna fick till 
uppgift att skapa olika mönster som vi sedan skulle  producera mattor av. Det blev en rolig och kreativ 
process när de skulle sätta sin unika prägel på mattan med ett eget mönster. 

"Man lär sig för livet när man får vara med om det i praktiken. Det blir något helt annat än när man bara 
läser om det i en bok."  säger Sara Erlandsson. Hon tillägger att "Vi har varit tvungna att tänka till kring 
mönstret när det ska användas som en produkt, så att det blir funktionellt. Mönstret i mattan får inte 
vara för rörigt så att det blir jobbigt för den som går på mattan."
Projekten blir en brygga ut i yrkeslivet och Paula Molin säger att "ett företag har en annan syn på den 
konstnärliga sidan än vad vi har.”
Resan har gett insikt i kostnader, materialval, leveranser och alla aspekter för att lyckas med en produkt. 

Vi vill passa på att önska Henry, Moa, Sara och Paula lycka till i framtiden!
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Så här gick Henrys tankar 
kring projektet. 

1.

2.

3.

Idé  
Tanken var ett mönster med  
havskänsla. Humrar, räkor och  
snäckor som sedan gjordes till  
ett abstrakt mönster.

Färgval   
Valet föll på sobra toner för  
att få en lugn känsla i mattan.

Kvalité  
En attraktiv velour i polyamid  
med lyster, lämplig för både  
hem- och offentlig miljö. 

PROJEKT    GOLVABIA MAGAZINE 17


