
 

 

 

 

  

 

  

Kuraeteisen 
matot 
- 
Tehokkaat arjen helpottajat 
mittatilauksena 
 

 

 

Erillinen kuraeteinen on ehdoton apu 

lapsiperheille ja lemmikkien omistajille. Se 

pysäyttää lian heti ovelle. 

 

Matot toimitetaan täysin tarpeesi mukaan 

räätälöitynä suoraan valmistajalta, 

nopeasti ja pitkällä takuulla. 

Avorakenteinen kuramatto hankaa 

kengänpohjista lian ja päästää kosteuden 

maton läpi. 

 

1 
Valmistettu          10 vuoden 
 Suomessa             takuulla 

 

Tärkeää tietoa omakotirakentajalle 
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                                        K A I K K I E N   J A L O I S S A 

 

Mikä on kuraeteinen? 
 

Omakoti- ja rivitalojen pihalta kantautuu erityisesti 

lasten ja lemmikkien jaloissa yllättävän paljon hiekkaa 

ja muuta likaa sisätiloihin. Jotta lika ei pääsisi asuinti-

loihin aiheuttamaan harmia, se on saatava pysäytettyä 

viimeistään eteiseen. 

 

Kuraeteinen on laatoitettu ja usein myös viemä-

röity tila omalla vesipisteellä. Siellä on kätevä 

huuhtoa liat kengänpohjista ennen muille lattiapin-

noille astumista. Hyvä paikka kuraeteiselle on erillisen 

sivuoven yhteydessä, mikäli rakennuksessa sellainen 

on. Siksi asia kannattaa ottaa huomioon jo suunnitte-

luvaiheessa. 

 

Olennaisena osana kurateiseen kuuluu ritilä-

matto, jonka pintakuvio irrottaa kengänpohjista lian, 

joka sitten putoaa maton rei'istä kura-altaan pohjalle 

ja mahdolliseen viemäriin. 

 

Saat matot missä tahansa koossa! Värejä ja pak-

suuksia on saatavissa runsaasti. Matot myötäilevät lat-

tian muotoja ja kallistuksia. Syvennykselle ei ole muita 

vaatimuksia kuin korko, joka on hyvä miettiä maton 

mukaan. Isommat kolot voimme tehdä valmiiksi, 

mutta mattoa on tarvittaessa helppo muotoilla itsekin. 

 

Maton huolto on helppoa. Aika ajoin se rullataan ja 

lattialta puhdistetaan sinne kertynyt lika. Yleensä mat-

toa ei tarvitse edes nostaa paikaltaan, koska se pysyy 

pitkään siistin näköisenä. Matoilla on asuintilakäytössä 

kymmenen vuoden takuu. 

Kiinnostuitko? Kysy lisää: 

 

 

 

 

RovaMatto Oy 

Jasperintie 270 

33960 Pirkkala 

Puh. 03 4518 0399 

www.rovamatto.fi/kuraeteinen 

Viemäröity alue tai kura-allas 

 

 

Matto voidaan asentaa koko alueelle, sillä se tehdään 

aina tarkasti mittojen mukaan. Vesi ja lika kulkeutuvat 

maton rakenteen läpi viemäriin. Isot roskat poistetaan 

rullaamalla matto. Itse mattoon ei jää mitään likaa, se 

on aina siisti. Kestävin materiaali kuramatolle on 

kumi/muovisekoite. Erillinen kura-allas vaatii jäykkära-

kenteisen alumiinimaton. 

Matto pinta-asennuksena 

 

Aina ei ole mahdollista upottaa mattoa syvennykseen. 

Siksi sen ympärille voidaan asentaa viistelista, joko yh-

delle sivulle tai kehikoksi. Listoitus helpottaa matolle as-

tumista ja pitää sen paikallaan. Kodinhoitohuoneeseen 

sopii myös jalan alla mukavalta tuntuva, rullattava 

muoviritilämatto, joka pysyy tukevasti lattialla. 


