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KARVALA
Tarinamme alkaa maalta, nimittäin Pohjanmaalta 
Karvalan kylästä, josta yrityksemme nimikin on 
lähtöisin. Rakastamme maaseutumme kauneutta, 

turvallisuutta, puhtautta ja rauhaa. Rakastamme myös 
suomalaisia ihania, laadukkaita, hyvin suunniteltuja 

tuotteita, sekä eläimiä. 

Näiden yhteen saattamisesta syntyi uusi lemmikeille 
suunniteltu tuote Kolo by Karvala lemmikkipeti. 

Kolon hauska pyöreä muoto saa hyvälle tuulelle myös 
lemmikin lähipiirin.

Karvala Oy:n valikoimaan kuuluu myös muita 
brandeja: Forest folk-mattomallisto, sekä kaupat Design 

from Scandinavia ja Kotimatto. 

Forest folk-mallisto on sekä taidokkaasti suunniteltu 
että luonnonmateriaaleista valmistettu kokonaan 

Suomessa. Matoilla on ihana suomalainen ilme ja laaja 
kokovalikoima. Upeaa käsityötaitoa

Pyydä lisätietoja:
Maria Viita-aho-Tohni 

p. 040 5174922
maria.viita-aho-tohni@karvala.fi

Nettisivut:
karvala.fI

designfromscandinavia.com
kotimatto.fi





LEMMIKKIPEDIT

Made in Finland - 
Finnish design

• TURVALLINEN MATERIAALI on muottien ja lämmityksen avulla
   muotoonsa puristettu PET- huopa, joka on tukevaa eikä sisällä
   lemmikille haitallisia aineita.
• KOLO-pedin SUOJAAVAT SEINÄMÄT ovat ääniaallon paksuiset, 
   joten peti vaimentaa taustalta tulevia ääniä.
• KEVYT käsitellä
• MUOTO suojaa kovilta ääniltä ja on kiva katsella.
• IRROTETTAVA ALUSTA on helppo ottaa mukaan matkalle.
• HELPPO PUHDISTAA pyyhkimällä. Päällisen pesu 30 asteessa.
• SUOMESSA suunniteltu ja valmistettu.



KOLO - lemmikkipeti keskikokoisille koirille

Kolo on suunniteltu vaimentamaan taustalta tulevaa ääntä ja näin 
rauhoittamaan lemmikin oleskelupaikkaa. Kolon hauska pyöreä 
muoto saa hyvälle tuulelle myös lemmikin lähipiirin.

Sininen Punainen

RoosaHarmaa

SYLI - lemmikkipeti pienemmille koirille, kissoille

Syli on pienemmän koiran 
suloinen peti.

Pedin mukaan tulee sävyyn 
sopiva pehmuste.

Syli-pedin sisämitta
noin 36 cm

Ulkohalkaisija 58 cm
Korkeus 8 cm

Sisämitat noin 42x67 cm
Ulkomitat noin 75x101 cm

Korkeus 40 cm

Design Timo Hoisko ja 
Matti Korpela



Kasperi/Kaino/Vieno
Koko: 95x100 cm, 95x150 cm, 95x200 cm 

145x200 cm, 165x230 cm, 205x300 cm
Leveydet ovat vakiot. Pituuksia voidaan 
tehdä asiakkaan tarpeen mukaan. Nämä 
matot on mahdollista tehdä hapsuilla tai 

käännetyillä pellavapäillä.

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

KASPERI - pellavapuuvillamatto

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



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

VIENO - pellavapuuvillamatto



VILJA - villamatto

Vilja villamatto on kotoisa ja lämmin. Laadukas 
huovutettu villalanka tekee matosta ylellisen ja 
helppohoitoisen. Pinta on utuisen miellyttävä.

Vilja kudotaan Suomessa Pohjanmaalla.Laadukas 
matto on tasovesipestävä villapesuaineella. 
Tasokuivaus.

Värit: harmaa

HAAPA - villamatto

Haapa villamatto on upea ja ihanan tuntuinen. 
Laadukas huovutettu villalanka tekee matosta 
ylellisen. Pinta on muhkea ja toinen on puoli 
tasaisempi. Design Liina Blom.

Haapa kudotaan Suomessa Pohjanmaalla. Laadukas 
matto on tasovesipestävä villapesuaineella. 
Tasokuivaus.

Värit: Maton keskiosa yksivärinen, päissä raidat; 
grafiitti-harmaa, harmaa-grafiitti, valkoinen-harmaa 
sekä läpi maton raitainen; grafiitti-valkoinen

Tasaraitaisen sileämpi 
puoli on vastavärein

Vilja/Haapa
Koko: 90x100 cm, 90x150 cm, 90x200 cm, 

140x200 cm, 160x230 cm, 200x300 cm
Leveydet ovat vakiot. Pituuksia voidaan 

tehdä asiakkaan tarpeen mukaan.



PAHKA - puuvillamatto

Pahka puuvillamatto on tyylikkään kaunis ja ajaton. 
Puuvillanyöri ja ontelokude yhdessä sidoksen 
kanssa tekevät pinnasta kolmiulotteisen, toinen on 
puoli tasainen. Design Liina Blom.

Pahka kudotaan Suomessa Pohjanmaalla 80% 
kierrätetystä puuvillalangasta. Maton ontelokude 
on Lappajärvellä värjätty. Laadukas matto on 
tasovesipestävä.

Värit: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, 
musta, toinen kude aina harmaa nyöri.

Koko: 85×100 cm, 85×150 cm, 85×200 cm, 
135×200 cm, 155×230 cm, 190×300 cm

Leveydet ovat vakiot. Pituuksia voidaan tehdä 
asiakkaan tarpeen mukaan.



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.

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.

Lilja/Kielo/Ruusukas/Selja
Värit: vihreä/valko 8/1, vihreä 8/25, sininen  13/23, 

punainen 6/5, ruskea 3/19, valkoinen 1/10,
beige 2/1, harmaa 10/20,  harmaa 10/31,

harmaa-valko 10/1, t.harmaa 31/20
Koko: 45x100 cm, 45x180 cm, 90x100 cm, 

90x200 cm, 140x200 cm, 160x230 cm,
195x300 cm

Leveydet ovat vakiot. Pituuksia voidaan tehdä 
asiakkaan tarpeen mukaan.



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.

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.



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

Karvala.fi
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