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Alun perin matot on kudottu tiettyä paikkaa silmällä pitäen. 
Meidän mattotehtaallamme jatketaan tätä perinnettä. Uuden 
julkitilamallistomme matot sopivat täydellisesti kohteeseen kuin 
kohteeseen. Valmiin monipuolisen malliston lisäksi voit myös tilata maton 
haluamassasi koossa tai vaikkapa leikkauttaa sen mieleiseesi muotoon. 
Malliston valinnassa olemme käytännöllisyyden lisäksi huomioineet myös 
ulkonäkötekijät ja materiaalin tunnun. Haluamme tarjota sinulle mattoja, 
jotka ovat kestäviä, helppohoitoisia, kauniita ja mukavan tuntuisia.

Rugs that find their place in the world
Originally, rugs were made for a certain place. We carry on this tradition 
at our rug factory. Our new collection of rugs for public spaces is just 
perfect for any space. In addition to our existing, versatile collection, 
you can order a rug in any size or have it cut into any shape you choose. 
In our collection you can find rugs that are not only practical but where 
the appearance and the feel of the material have also been carefully 
thought out. We like to offer you rugs that are durable, easy to care for, 
beautiful and feel comfortable.
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Centre Point | Mainline

Centre Point

Mainline

Centre Point on laadukas yksivärinen villamatto ja Mainline sen kapearaitainen sisar. 
Väritykseltään matot sointuvat täydellisesti toisiinsa. Ne soveltuvat sekä vaativaan 
kotikäyttöön että normaaliin julkiseen käyttöön. Matot on palosuojattu ja käsitelty 
likaa hylkiväksi.

Centre Point is a one-color, quality carpet and Mainline is its sister with narrow stripes. 
As far as colorization is concerned, they are just a perfect match. They are an 
excellent choice for both home and general public use. They are fire and dirt-resistant.

Tyyppi / Type Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% villa / wool
Nukkapaino / Pile weight 1040 g/m²
Pohjaus / Backing Action back
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors Centre Point 6 / Mainline 5
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 32 general contract use

229 Lancaster Gate 269 Bond Street 122 St. Paul’s 133 Notting Hill 148 Holland Park

132 Mushroom

259 Slate

133 Molasses

289 Coal

121 Ivory

148 Onyx
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Hammersmith | Bakerloo

Värikkäät raidalliset villamatot, joiden värit sointuvat sekä toisiinsa että yksiväriseen 
Centre Point –mattoon. Hammersmith on rauhallinen leveäraitainen, Bakerloo raikas 
pikkuraitainen. Matot soveltuvat sekä vaativaan kotikäyttöön että normaaliin julkiseen 
käyttöön. Ne on palosuojattu ja käsitelty likaa hylkiväksi.

Colorful and striped wool carpets. The colors match well both with each other and the 
one-color Centre Point.  Hammersmith is tranquil and wide-striped, while Bakerloo is 
fresh and narrow-striped.  They are an outstanding choice for both home and general 
public use.  They are fire and dirt-resistant.

Tyyppi / Type Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% villa / wool
Nukkapaino / Pile weight 1040 g/m²
Pohjaus / Backing Action back
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors Hammersmith 3 / Bakerloo 5
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 32 general contract use

Bakerloo

153 Marylebone155 Regen’s Park 158 Baker Street

239 Charing Cross 259 Queen’s Park

Hammersmith

122 Farringdon 149 Westbourne Park 155 Euston Square

Bakerloo
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Gloss

Kiiltävä, moderni, sileäpintainen matto, josta löytyy jopa 18 värivaihtoehtoa. Soveltuu 
paitsi nuorekkaaseen kodinsisustamiseen myös näyttelytiloihin, messuosastoille ja 
moniin julkisiin käyttökohteisiin.

A shiny, modern, flat-surfaced carpet with 18 color options to choose from. Gloss is 
suited to many purposes whether you are a youthful home decorator or are looking for 
a carpet for a showroom, a fair stand or for a public space.

Tyyppi / Type Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% polyamidi / polyamide
Nukkapaino / Pile weight 660 g/m²
Pohjaus / Backing Action back
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 18
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 23 heavy domestic use

23 33 34 3922

42 44 49

51

41

55 73 81

88

54

99

45

89
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Marseille

Kestävä Marseille -matto myydään 50x50 cm kokoisina laattoina. 
Se on helppo asentaa seinästä seinään tarraliimalla ja tarvittaessa niistä voi vaihtaa 
vaikka vain yhden laatan.

This durable carpet is sold 50x50cm pieces. It is easy to install from wall to wall using 
repositionable adhesive, and if necessary you can change just one piece.

Tyyppi / Type Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% polyamidi / polyamide
Nukkapaino / Pile weight 520 g/m²
Pohjaus / Backing Modifioitu bitumi / Modified bitumen
Leveys / Width  Laatta 50x50 cm / Tiles 50x50 cm
Värejä / Number of colors 6
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 33 vaativa julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 33 heavy contract use

153 154 161

169 189 199
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Blues | Basso

Blues

Kulutusta kestävät paperinarumatot edustavat klassista tyyliä ja skandinaavista 
pelkistystä. Blues elegantti yksivärinen ja Basso trendikäs raidallinen. Käsitelty likaa 
hylkiväksi.

Durable paper yarn carpets represent classic style and Scandinavian minimalism. Blues 
is elegantly one-colored and Basso trendy striped. Both are dirt-resistant.

Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 100% paperinaru / paper yarn
Nukkapaino / Pile weight 1300 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors Blues 3 / Basso 4
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö

79 Black 17 Dark grey 7 Light grey

Basso

7/17 Grey-Grey 79/81 Black-White
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Esmeralda | Tunturi

Esmeralda

Tunturi

Tunturi

Esmeralda

Ajaton ja kestävä villamatto on mukava kotona ja tyylikäs julkisessa tilassa. Matot ovat 
luonnostaan antistaattisia ja ne on käsitelty likaa hylkiviksi.

Timeless and durable wool carpets are a comfortable choice for your home and look 
stylish in public spaces.

Esmeralda
Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 45% villa, 55% paperinaru / 45% wool, 55% paper yarnl
Nukkapaino / Pile weight 1920 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 5
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

Tunturi
Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 42% villa, 58% paperinaru / 42% wool, 58% paper yarnl
Nukkapaino / Pile weight 1720 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 5
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

72 Beige

71 White 72 Beige 77 Grey 79 Black 90 Brown

77 Grey 79 Black 90 Brown71 White
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Sisal | Panama

Sisal

Panama

Sisalmaton rouhea pinta ja materiaalin pehmeä kiilto luovat trendikkään taustan 
sisustukselle. Kulutusta kestävä sisalmatto soveltuu moniin julkisiin kohteisiin, kotona 
käytäville ja aulatiloihin.

The rough, coarse surface of Sisal and the soft shine of the material create a trendy 
background to your decor. A durable and reliable choice for many public spaces and at 
home for halls and hallways.

Sisal
Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 100% sisal 
Nukkapaino / Pile weight 1800 g/m²
Pohjaus / Backing EVA
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 5
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

Panama
Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 100% sisal 
Nukkapaino / Pile weight 1800 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYTEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 2
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

06 Grey

9007 Natural 9279 Brown

44 Black 65 Brown16 Dark grey 49 Dark brown

Sisal

Panama



18 19

Tessa

Tessa-maton yllätyksellisestä ja ennakkoluulottomasta väriskaalasta löytyy 
sopiva väri kohteeseen kuin kohteeseen.

Tessa with its surprising and open-minded scale of colors offers an option for 
any type of space.

Tyyppi / Type Nukkamatto / Tufted
Materiaali / Material 100% polyamidi / 100% polyamide
Nukkapaino / Pile weight 1220 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 9
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

850 Light grey 852 Blue820 Dark grey 800 Black

833 Pure white 240 White 255 Beige 571 Green

119 Red
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Satine

Satine-maton ylellisen pehmeä nukka tuntuu mukavalta jalan alla mutta myös kestää 
kovaakin kulutusta. EVA-pohjaus pitää palamatot tukevasti paikallaan.

The luxuriously soft pile on the carpet feels lovely underfoot but is also well suited to 
hard-wear areas. The EVA backing keeps the rug in place.

Tyyppi / Type Nukkamatto / Tufted
Materiaali / Material 100% polyamidi / polyamide
Nukkapaino / Pile weight 1470 g/m²
Pohjaus / Backing EVA
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 7
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 32 general contract use

250 Beige

001 Lilac

280 Brown 850 Grey

101 Wine red 321 Orange 791 Blue
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Romance

22 Light beige

88 Plum

17 beige12 White

99 Black

29 Grey 16 Blue31 Jade

Romance on ylellisen pehmeä, hieman Satinea paksumpi nukkamatto. Se soveltuu 
erityisen hyvin muotoon leikattavaksi. EVA-pohjaus pitää palamatot tukevasti 
paikallaan.

Romance is a luxuriously soft pile carpet, a bit thicker than Satine. It suits excellently 
for using in shapeable carpets. The EVA backing keeps the rug in place.

Tyyppi / Type Nukkamatto / Tufted
Materiaali / Material 100% polyamidi  / polyamide 
Nukkapaino / Pile weight 1440 g/m²
Pohjaus / Backing EVA
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 9
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

84 Green



24 25

Unelma

Unelma-maton ainutlaatuinen SmartStrand Triexta –materiaali antaa matolle 
ylivertaiset ominaisuudet vuosiksi eteenpäin.

The unique SmartStrand Triexta material and its supreme qualities make Unelma a 
carpet you can enjoy for years to come. 

Tyyppi / Type Nukkamatto / Tufted
Materiaali / Material SmartStrand Triexta
Nukkapaino / Pile weight 1300 g/m²
Pohjaus / Backing Action Back
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 6
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 33 vaativa julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 33 heavy contract use
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890 Pure white 240 White 150 Beige 880 Blue-grey 860 Light grey 820 Grey

Meidän mattomme muotoutuvat moneksi
Meidän mattomme voivat olla lähes minkä muotoisia 
tahansa. Voit valita muodon valmiista malleista tai 
suunnitella omasi. Muoto voi perustua esimerkiksi 
huonekalujen sijaintiin tai huoneen muotoon, tyyliin tai 
tunnelmaan. Vain mielikuvitus on rajana!
Mallistostamme löydät myös laadukkaita käsintuftattuja 
villa- tai villa-pellavamattoja, joihin voimme tehdä 
vaikka yrityksen logon tai muun kuvion. 

Our rugs come in many different shapes and sizes
We can make you a rug of any shape you choose to 
have. Check out our collection and see if there is 
something you like. Or maybe you would like to design 
one of your own: 
a shape that goes well together with the location of 
furniture, the shape, style or atmosphere of the room. 
Imagination is the only limit!
Our collection also contains various high quality wool 
or wool-linen rugs tufted by hand. These rugs can also 

Serpentine wool carpet, design Eero Aarnio
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VM-Carpet Oy
Karvalantie 79, 62630 Karvala, Finland

Tel. +358 20 741 4280
ax +358 20 743 8199
info@vm-carpet.fi, 
www.vm-carpet.fi

Vuonna 1973 Arto ja Aila Viita-aho perustivat Viita-ahon Mattokutomon
Lappajärvelle, Pohjanmaan lakeuksille. Samalla paikkakunnalla olemme vieläkin ja 

jatkamme perheyrityksenä vanhempiemme työtä.
Laadukkaat matot syntyvät kekseliäällä tekniikalla, ammattitaidolla

ja elämän perusarvoilla. Meidän mattotehtaallamme uskotaan,että jokainen matto 
tekee maailmasta vähän mukavamman paikan.

In 1973 Arto and Aila Viita-aho founded the Viita-aho Rug Factory in Lappajärvi 
surrounded by the vast expanses of the region of Ostrobothnia. We are still here in 

Lappajärvi, carrying on the work of our parents as a family company.
Fantastic rugs are made up of inventive techniques, professional skills and the basic 
values of life. At The Fantastic Rug Factory we believe that each and every single rug 

makes the world a slightly better place to live in.


