
Päiväkotien ja koulujen suosikit  
Vuosien varrella Kotimatto on toimittanut 
lukuisia mattoja eri päiväkoteihin ja kouluihin 
ympäri Suomen.  
Seuraavilla sivuilla muutamia esimerkkejä 
suosituimmista matoista. 
Ota yhteyttä ja kysy lisää. Autamme mielellään 
sopivien mattojen valinnassa. 
 
www.kotimatto.fi  

http://www.kotimatto.fi/


Liikennematot 
Liikennematot tarjoavat hyvän alustan autoajeluille 
ja muihin kaupunkileikkeihin. Kokovaihtoehdot: 
roosasävyinen: 95x133 cm ja 140x200 cm 
Muut: 100x150 cm ja 133x190 cm 



Oleskelu- ja leikkitilat 
Pirteät, kotimaiset puuvillamatot ovat tiivispintaisia 
ja niistä on mahdollista tehdä omia värityksiä ja 
pituuksia.  
Leveyksiä 80 cm, 90 cm, 140 cm, 160 cm ja 200 cm. 
 
Pyöreä muoto miellyttää silmää ja siihen on pienten 
ryhmien kiva asettua leikkimään tai kuuntelemaan 
satua. Useita vaihtoehtoja ja värejä. 
 
Helppo ja mukava nukkamatto Tessa on edelleen 
yksi paljon käytetyistä laaduista moniin, moniin 
tiloihin. Helppo toteuttaa eri muotoja. 



Käytävät ja eteistilat 
Eteistiloihin ja käytäville  löytyy useita 
kestäviä ja hyviä vaihtoehtoja. Tässä 
muutama esimerkki. Kokoja on runsas 
valikoima ja räätälöityjä mittoja saa 
monista vaihtoehdoista. 
Kumireunainen eteismatto pidättää 
paljon kosteutta.  
Tukevat eteismatot puhdistavat hyvin 
kengänpohjia. 
Balanssi on tiivispintainen ja helppo 
puhdistaa. Kuva alla. 
Väre matto (oikealla) on mukava 
vaikka istahtaa pukemaan haaleita. 
Väre ja Balanssi sopivat loistavasti 
myös toimistotiloihin. 



Sään kestävä turvamatto estämään liukkautta 

Turvamatto kestää 
sekä säätä että 
kulutusta. Sopii esim. 
Liuskoille ja 
terasseille, laitureille 
ja porrastasanteille. 
Tekee alustasta 
miellyttävästi vähän 
joustavan astella.  



Tässä esityksessä on vain pieni otos vaihtoehdoista. Kun kerrotte 
tarpeistanne, esittelemme mielellään lisää ja voimme tarvittaessa 

tehdä teille esityksen sopivista matoista.  

 
Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, miten voimme teitä palvella: 

Kotimatto – Karvala Oy 
Rengastie 2 

60120 Seinäjoki 
 

050 570 6941 (myymälä) 
kotimatto@kotimatto.fi 

 
040 5174922 (Maria) 

mailto:kotimatto@kotimatto.fi
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