
Rakkaudesta kotimaisiin mattoihin



Mikä toisikaan tilaan mukavampaa tunnelmaa 
kuin laadukas kotimainen matto, joka kestää 
aikaa? 

Tästä syystä jatkamme mattojen valmistusta 
Pohjanmaalla. Koska haluamme tarjota käyttöö-
si lähituotannon mattoja myös tulevaisuudessa, 
intohimomme on säilyttää myös osaamista ja 
konekantaa Suomessa.
Rakkaudesta kotimaisiin mattoihin!



Tiivis ja sileä pinta on pölyämätön 
ja helposti puhdistettava.

Molemmin puolin käytettävät 
matot sopivat mainiosti myös 

lattialämmitteisille lattioille.



Lempeillä väreillä lempeää tunnelmaa. 
Mattomme taipuvat moneen sisustukseen 
tyylinsä ja rauhallisuutensa vuoksi. 

Kokoja voidaan räätälöidä 
omilla mitoilla.



Mattokutomollamme valmistuu 
kestävät matot niin kodin kuiviin 
tiloihin kuin myös julkisiin tiloihin, 

joihin halutaan kodinomaista tun-
nelmaa.

Matot ovat kaksinpuolinpidettäviä 
ja toimivat hyvin lattialämmityk-

sen kanssa. Ne ovat tarvittaessa 
vesipestäviä, pölyämättömiä ja 

helppohoitoisia. Mattomme so-
pivat niin lemmikkiperheisiin kuin 

allergikoillekin.



Mattomme valmistetaan 
Pohjanmaan lakeuksilla 
puhtaan luonnon keskellä. 

Kaikki käyttämämme
puuvilla on kierrätettyä.



Suosituimpia mattojamme ovat 
Iina, Domus ja Lumia

Koot
80 cm käytävämatto
140 x 200 cm
160 x 230 cm

Omat mitat mahdollisia 
160 cm leveyteen saakka

Uusi mallisto, jossa myös leveys 
200 cm, saatavilla vuoden 2022 
lopusta alkaen



Domus
Kude 80% kierrätettyä puuvilla/

20% pes, ydinlankana paperinauha
Loimi 100% pes

Vaaleanharmaa Sininen

Harmaa

PellavaTrio pellava

Trio harmaa



Lumia
Kude 80% kierrätetty puuvilla/

20% pes sekä paperinaru
Loimi viskoosi ja pes

Vihreä mel. 4/2

Sininen mel. 4/2

Suklaanruskea 11

Valkoinen 15 Pellava mel.

Pellava

Vaaleanharmaa mel.

Harmaa 9

Musta 1

Beigeroosa 14



Iina
Kude 80% kierrätetty puuvilla/ 

20% pes sekä ydinlangan 
kuteesta noin 25% on juuttia.

Loimi viskoosi ja pes

Harmaa/valkoinen

Musta/harmaa

Pellava/valkoinen



Mattokutomo Malla syntyi rakkaudesta suomalaisiin mattoihin. 
Mattokutomon perustaja Maria Viita-aho-Tohni on ollut lähes koko elämänsä mattojen 
parissa, kun hänen vanhempansa perustivat VM-Carpetin nimellä nykyisin tunnetun 
kutomon Lappajärvelle hänen ollessaan alle kouluikäinen. Oltuaan tässä perheyrityk-
sessä töissä lähes 30 vuotta, tuli aika uusille tuulille sisustuksen parissa ja Maria perusti 
verkkokaupan sekä osti mattojen kivijalkamyymälän Pohjanmaalta, Seinäjoelta. Siellä 
tutuiksi tulivat myös Irma Ylitalon laadukkaat matot, jotka saivat asiakkailta runsaasti 
hyvää palautetta. Kun Irma etsi kutomolleen jatkajaa, olikin siksi innostavaa jatkaa tut-
tua ja rakasta työtä kotimaisten mattojen valmistuksen parissa.



Ota yhteyttä:
Maria Viita-Aho-Tohni
p. 0400 866812
info@mattomalla.fi
mattomalla.fi

Postiosoite
Länsirannantie 838

62630 Karvala

Kutomon osoite
Tornimäentie 2

62200 Kauhava




