
Maanläheinen mallisto,  jolla on 
juuret perinteissä ja vahvassa 
suomalaisessa osaamisessa.  

Forest 
folk 



KASPERI - pellavapuuvillamatto 
Kasperi maton maanläheiset värit ja ammattitaidolla tehdyt 
sidokset ovat sykähdyttävän herkullinen yhdistelmä. 
Laadukas matto on tasovesipestävä. Design Mervi Pesonen. 
 
Kasperi matto kudotaan Pohjanmaalla pellavasta ja 
puuvillakuteesta, jonka materiaalista on 80% kierrätettyä 
puuvillaa. Kuteet värjätään ja esikutistetaan Lappajärvellä ennen 
kutomista, joten matto kutistuminen pesussa on vähäistä. 
 
Värit: Harmaa-savi 
 
Koko  Hinta eur sis. alv 24%  
95x100 cm  122 eur/metri 
95x200 cm  244 eur 
140x200 cm  358 eur 
160x230 cm  469 eur 
200x300 cm 768 eur 
 

Matto on mahdollista tehdä myös käännetyillä pellavapäillä, 
jolloin hintaan tulee lisää 16 eur/kanttimetri  

Forest 
folk 



KAINO - pellavapuuvillamatto 
Kaino maton taidokas kudonta yhdistettynä pellava- ja 
puuvillakuteeseen luo perinteitä kunnioittavan, ilmeikkään 
pinnan. Laadukas matto on tasovesipestävä. Design Mervi 
Pesonen. 
 
Kaino matto kudotaan Pohjanmaalla pellavasta ja 
puuvillakuteesta, jonka materiaalista on 80% kierrätettyä 
puuvillaa. Kuteet värjätään ja esikutistetaan Lappajärvellä ennen 
kutomista, joten matto kutistuminen pesussa on vähäistä. 
 
Värit: oranssi 14/1, Savi 8/19, vihreä 10/1, tiili 16/12, sininen 6/13 

 
Koko  Hinta eur sis. alv 24%  
95x100 cm  122 eur/metri 
95x200 cm  244 eur 
140x200 cm  358 eur 
160x230 cm  469 eur 
200x300 cm 768 eur 
 

Matto on mahdollista tehdä myös käännetyillä pellavapäillä, 
jolloin hintaan tulee lisää 16 eur/kanttimetri  

Forest 
folk Vihreä , kanttaus päässä 



VIENO - pellavapuuvillamatto 
Vieno pellava-puuvillamaton eloisa pinta muotoutuu 
poikittaisesta siksak-kuviosta yhdessä pellavan ja 
puuvillakuteen kanssa. Laadukas matto on 
tasovesipestävä. Design Mervi Pesonen. 
 
Vieno matto kudotaan Pohjanmaalla pellavasta ja 
puuvillakuteesta, jonka materiaalista on 80% kierrätettyä 
puuvillaa. Kuteet esikutistetaan ennen kutomista, joten matto 
kutistuminen pesussa on vähäistä. 

 
Värit: oranssi , natur/vihreä, tummanharmaa 

 
Koko  Hinta eur sis. alv 24%  
95x100 cm  122 eur/metri 
95x200 cm  244 eur 
140x200 cm 358 eur 
160x230 cm 469 eur 
200x300 cm 768 eur 
 

Matto on mahdollista tehdä myös käännetyillä 
pellavapäillä, jolloin hintaan tulee lisää 16 
eur/kanttimetri  

Forest 
folk 



Selja - puuvillamatto 

Selja puuvillamaton kiva ilme syntyy sidoksilla 
tehdystä raidasta ruusukas-sidoksen keskellä sekä 
Lappajärvellä värjätystä puuvillakuteesta. Laadukas 
matto on tasovesipestävä. 
 
Kielo matto kudotaan Pohjanmaalla 80% kierrätetystä 
puuvillalangasta. Kuteet esikutistetaan ennen kutomista, joten 
matto kutistuminen pesussa on vähäistä. 
 
Värit: harmaa 10/20, vihreä/valko 8/1, beige 2/1, harmaa-valko 
10/1, t.harmaa 31/20, vihreä 8/25, valkoinen 1/10, harmaa 10/31, 
ruskea 3/19, sininen 13/23, punainen 6/5 
 
Koko  Hinta eur sis. alv 24%  
90x100 cm  88 eur/metri 
90x200 cm 176 eur 
140x200 cm 274 eur 
160x230 cm 360 eur 
195x300 cm 588 eur 

Forest 
folk 



Lilja - puuvillamatto 

Lilja puuvillamatossa pystysuuntainen siksak ja 
välissä neliömäinen ruusukas sidokset tekevät 
matosta kauniilla tavalla mielenkiintoisen. Laadukas 
matto on tasovesipestävä. 
 
Lilja matto kudotaan Pohjanmaalla 80% kierrätetystä 
puuvillalangasta. Kuteet esikutistetaan ennen kutomista, 
joten matto kutistuminen pesussa on vähäistä. 
 
Värit: harmaa 10/20, vihreä/valko 8/1, beige 2/1, harmaa-
valko 10/1, t.harmaa 31/20, vihreä 8/25, valkoinen 1/10, 
harmaa 10/31, ruskea 3/19, sininen 13/23, punainen 6/5 
 
Koko  Hinta eur sis. alv 24%   
45x100 cm  44 eur/metri 
45x180 cm  79 eur 
90x100 cm  88 eur/metri 
90x200 cm  176 eur 
140x200 cm  274 eur 
160x230 cm  360 eur 
195x300 cm  588 eur Forest 

folk 



Kielo - puuvillamatto 

Kielo puuvillamaton perinteikkäät sidokset luovat 
kotoisaa tunnelmaa. Laadukas matto on 
tasovesipestävä. 
 
Kielo matto kudotaan Pohjanmaalla 80% kierrätetystä 
puuvillalangasta. Kuteet esikutistetaan ennen 
kutomista, joten matto kutistuminen pesussa on 
vähäistä. 
 
Värit: harmaa 10/20, vihreä/valko 8/1, beige 2/1, 
harmaa-valko 10/1, t.harmaa 31/20, vihreä 8/25, 
valkoinen 1/10, harmaa 10/31, ruskea 3/19, sininen 13/23, 
punainen 6/5 
 
Koko  Hinta eur sis. alv 24%   
45x100 cm  44 eur/metri 
45x180 cm  79 eur 
90x100 cm  88 eur/metri 
90x200 cm  176 eur 
140x200 cm  274 eur 
160x230 cm  360 eur 
195x300 cm  588 eur Forest 

folk 



Ruusukas - puuvillamatto 

Rento ja upea Ruusukas-kuosi tuo iloa ja 
persoonallisuutta sisutukseen. Laadukas matto on 
tasovesipestävä. 
 
Ruusukas matto kudotaan Pohjanmaalla 80% 
kierrätetystä puuvillalangasta. Kuteet esikutistetaan 
ennen kutomista, joten matto kutistuminen pesussa 
on vähäistä. 
 
Värit: harmaa 10/20, vihreä/valko 8/1, beige 2/1, 
harmaa-valko 10/1, t.harmaa 31/20, vihreä 8/25, 
valkoinen 1/10, harmaa 10/31, ruskea 3/19, sininen 13/23, 
punainen 6/5 
 
Koko  Hinta eur sis. alv 24%   
45x100 cm  44 eur/metri 
45x180 cm  79 eur 
90x100 cm  88 eur/metri 
90x200 cm  176 eur 
140x200 cm  274 eur 
160x230 cm  360 eur 
195x300 cm  588 eur Forest 

folk 



Koot: Mattojen leveydet ovat vakiot, mutta pituuksia voidaan tehdä asiakkaan toiveiden mukaan. Hinta 
on neliöhinnaltaan sama. 
Toimitus: 
Toimitusaika: 2-3 viikkoa 
Hinnat alv 24%.  
 
Yhteystiedot:         Maria Viita-aho-Tohni 

Karvala Oy  
Länsirannantie 838 
62630 Karvala 
p. 040 5174922/Maria Viita-aho-Tohni 
maria.viita-aho-tohni@karvala.fi 

 
Forest folk on Karvala Oy:n uusi mallisto, joka kehittyy ja kasvaa vähitellen uusilla tuotteilla. 
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