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VMC Project - osaamista matoista ja materiaaleista julkisiin tiloihin

VMC Project kuuluu osana Suomen suurimpaan mattotehtaaseen VM Carpetiin, 
jonka Aila ja Arto Viita-aho perustivat Lappajärvelle Karvalan kylään vuonna 
1973. Perustaja Arto Viita-aholle kutomo oli paikka, jossa toteuttaa uusia 
ideoita. Pohjalainen rehellisyys, kekseliäisyys, inhimillisyys ja ystävällisyys loivat 
pohjan, josta yritys ammentaa nykyisen osaamisensa. Tuloksena tästä on 
moderni suomalainen mattotehdas, jolla on vahva osaaminen julkisten tilojen 
sisustamisessa.

VMC Project palvelee tekstiilimattojen asiantuntijana arkkitehtejä, 
sisustussuunnittelijoita, projektipuolen jälleenmyyjiä ja yrityksiä. VM Carpetin 
malliston lisäksi VMC Project toimittaa julkitiloihin kovan kulutuksen 
lattiamateriaaleja pitkäaikaisilta ja vahvoilta yhteistyökumppaneilta Euroopasta. 
Tuotteitamme ovat irtomatot ja kokolattiamatot sekä rullatavarana että 
erimuotoisina tekstiililaattoina. Materiaalit ovat paloturvallisia ja saatavana on 
monia eri materiaali- ja värivaihtoehtoja.

VMC Project hyödyntää uusinta teknologiaa ja toimittaa myös printattuja, jopa 
suunnittelijan omia designeja julkisiin tiloihin: toimistoihin, ravintoloihin ja 
hotelleihin. Toteutus on laadukas ja tulos kovan kulutuksen kestävää pintaa. 

VM Carpetin oma kanttaamo ja automaattinen leikkuukone Lappajärvellä 
mahdollistavat nopeat toimitusajat, erikoismuodot ja vuoropuhelun asiakkaan, 
suunnittelijan ja tekijöiden välillä. Vastaamme kuljetus- ja asennuspalveluista 
sovitussa aikataulussa.

VMC Project - know-how of carpets and materials in contract use

VMC project is a part of VM Carpet, the biggest carpet manufacturer in Finland. 
Aila and Arto Viita-aho established the Viita-aho rug factory in Karvala village at 
Lappajärvi in 1973. For the founder, Arto Viita-aho, the rug factory was a place 
for innovation and new ideas. Ostrobothnian honesty, inventiveness, humane 
values, and friendliness are all part of the attitude behind the company’s 
current know-how. This has resulted in the creation of a modern Finnish rug 
factory with a strong expertise in contract furnishing.

VMC Project serves both architects, interior designers, project resellers 
and companies as an expert on textile rugs. In addition to VM Carpet’s own 
production, VMC Project provides hard-wearing rugs for public spaces, 
manufactured by our strong long-term partners from Central Europe. The 
selection includes a large colour palette and materials ranging in both rolls and 
textile tiles of various shapes. The materials are fire-resistant.

VMC Project provides ready-made or client-customised printed designs using 
new technologies, destined for office, restaurant and hotel floor spaces. Our 
technologies are rapid and the results hard-wearing.

VM Carpet’s own carpet binding workshop and cutting machine at Lappajärvi 
allow us to deliver quickly, to provide specialised forms and engage in dialogue 
between the client, the designer and the manufacturers.
We take care of the transportation and installation services according to the 
schedule.
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Esmeralda 

Ajaton ja kestävä villamatto on tyylikäs julkisessa tilassa. Matto on luonnostaan 
antistaattinen ja se on käsitelty likaa hylkiväksi.

Timeless and durable wool rug is a comfortable choice and looks stylish in public 
spaces. The rug is anti-static and stain-resistant.

Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 45% villa, 55% paperinaru / 45% wool, 55% paper yarnl
Nukkapaino / Pile weight 1920 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYTEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 5
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 32 normal contract use

72 Beige 77 Grey 79 Black 90 Brown71 White

DFmfLe             T
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Hienostunut Tunturi-matto edustaa klassista tyyliä ja skandinaavista pelkistystä. Matto 
on luonnostaan antistaattinen ja se on käsitelty likaa hylkiväksi.

The combination of classic style and Scandinavian minimalism is highlighted in Tunturi-
rug. Anti-static and dirt-resistant.

Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 42% villa, 58% paperinaru / 45% wool, 55% paper yarn
Nukkapaino / Pile weight 1920 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYTEX®
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

DEmfLeT

71 White 72 Beige 77 Grey 79 Black 90 Brown
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Matilda

Matilda on villasta ja paperinarusta valmistettu matto, jossa on kaunis ja vaihteleva kuviointi. 
Tämä matto sopii hyvin esimerkiksi neuvottelutiloihin. Matto on käsitelty likaa hylkiväksi. 

Matilda, with its beautiful and variable pattern, is made of wool and paper yarn. This rug fits 
well for example in meeting rooms. It is dirt-resistant.

Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 45% wool, 55% paper yarn
Nukkapaino / Pile weight  1920 g/m² 
Pohjaus / Backing EVAPOLYTEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 4
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

77 Grey71 White 72 Beige

DEmfLeT

79 Black
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Laituri

Laituri on Elina Heleniuksen suunnittelema villa-paperinarumatto, jossa on upea 
graafinen design. Laituri-matto sopii hyvin esimerkiksi aulatilaan. Villamatto on 
luonnostaan antistaattinen ja se on käsitelty likaa hylkiväksi.

Laituri wool paper yarn rug has been designed by Elina Helenius. The rug has an 
awesome graphic pattern. It suits well for a lobby for example. The wool rug is anti-
static and treated anti-stain.

Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 62% villa, 32% paperinaru, 6% polyesteri / 62% wool, 32%  
 paper yarn, 6% polyester
Nukkapaino / Pile weight 1920 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYTEX®
Leveys / Width  390 cm
Värejä / Number of colors 3
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö

DEmfLeT

71 White 77 Grey 79 Black
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Balanssi

Balanssi on yksinkertaisen tyylikäs, kovimman kulutuksen kestävä monikäyttöinen 
matto. Helppohoitoinen pinta sopii vaativaankin käyttöön esimerkiksi eteisaulaan.

The simple stylish Balanssi is a durable multipurpose rug for the heaviest use. Its easy 
care surface suits for even demanding use, for example in a lobby. 

Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 100% polyamidi / polyamide
Nukkapaino / Pile weight 500 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 4
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 33 vaativa julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 33 heavy contract use

49 Brown 93 Light grey 98 Dark grey 99 Black

DGkgLeTp
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Väre

Väre on valmistettu kahdesta erivärisestä langasta. Sen ajaton ja elegantti ulkonäkö 
luo täydellisen tasapainon moniin erilaisiin sisustuksiin. Väre on kestävä julkitilamatto, 
jonka päällä pyörii hyvin myös työtuoli. 

Väre is made from two yarns of different colour. Its timeless, elegant look can add a 
perfect balance in many different interiors. Väre is a durable rug for contract use and 
fits also under the castors.

Tyyppi / Type Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% polyamidi / polyamide
Nukkapaino / Pile weight 660 g/m² 
Pohjaus / Backing EVAPOLYEX®
Leveys / Width  400 cm

DFkgiLeTp

95 Light grey 96 Dark grey 93 Beige

27 Green 77 Blue99 Brown
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Sisal | Barrakuda | Panama

Sisal

Panama

Sisalmattoa on saatavilla kolmella eri kuosilla. Maton rouhea pinta ja materiaalin 
pehmeä kiilto luovat trendikkään taustan sisustukselle. Kulutusta kestävä sisalmatto 
soveltuu moniin julkisiin kohteisiin, esimerkiksi käytäville ja aulatiloihin.

In sisal rugs there are three different patterns available. The rough, coarse surface and 
the soft shine of sisal create a trendy background to your decor. A durable and reliable 
choice for many public spaces, for example halls and hallways.

Tyyppi / Type Kudottu / Woven
Materiaali / Material 100% sisal 
Nukkapaino / Pile weight Sisal, Panama 1800 g/m² / Barrakuda 2200 g/m² 
Pohjaus / Backing EVA
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors Sisal 4 / Barrakuda 3 / Panama 2 
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 31 light contract use

06 Grey

9007 Natural 9018 Grey

44 Black 65 Brown16 Dark grey

Panama

Barrakuda

Barrakuda

9307 Natural 9361 Red 9371 Anthracite

DFkgiLeX
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Hattara

Hattara maton lempeät sävyt ja pehmeä pinta luovat kauniin ja viihtyisän tilan. Hattara-matto 
on paloturvallinen ja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi hotellihuoneiden matoksi

Hattara’s gentle colours and soft surface create a beautiful and cozy space. Hattara is fire-
safe and it suits extremely well for instance for hotel rooms. 

Tyyppi / Type Nukkamatto / Tufted
Materiaali / Material 100% polyamidi / 100% polyamide
Nukkapaino / Pile weight 1540 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYTEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 7
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 31 kevyt julkinen käyttö

79 Blue

30 White 49 Beige

92 Grey 98 Dark grey63 Rose

DEohLeTp

29 Green
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Satine

Satine-maton ylellisen pehmeä nukka tuntuu mukavalta jalan alla mutta kestää myös 
kovaakin kulutusta. EVA-pohjaus antaa matolle kiinteän ja pysyvän liukuesteen. Satine 
soveltuu loistavasti mm. toimistotyötuolin alle ja myymälätiloihin.

The luxuriously soft pile on the carpet feels lovely underfoot but is also well suited to 
hard-wear areas. The EVA backing makes the carpet non-slip. Satine suits extremely 
well for example under the castors and for store spaces.

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 red321 Orange

791 Blue

DFogiLeTp
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2191 Beige

2167 Orange2177 Light grey 2176 Dark grey

2189 Pure white

Tessa sopii moneen tilaan ja on pitkään ollut suosittu julkitilamatto. Se on kestävä ja 
helppohoitoinen.

Tessa, a rug fit for many spaces, has maintained its popularity in contract use. It is 
durable and easy to care.

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 7
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 32 general contract use

2165 Black

Tessa

DFnfhTp

2182 Green
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Silmu | Salmiakki

Silmu

Salmiakki

Teuvo Lomanin suunnittelemassa Silmu-matossa on kaunis kuosi.
Salmiakki ja Silmu sopivat hyvin julkitilaan ja ovat paloturvallisia. Pehmeä pinta ja 
miellyttävä kuviointi toimivat hyvin aula- ja neuvottelutiloissa.

Silmu rug, designed by Teuvo Loman, has a beautiful pattern. Salmiakki and Silmu suit 
well for contract use and they are fire-safe. The soft surface and cozy design are a 
perfect fit in lobbies and meeting rooms.

Tyyppi / Type Nukkamatto / Tufted
Materiaali / Material 100% polyamide
Nukkapaino / Pile weight 1300 g/m²
Pohjaus / Backing EVAPOLYTEX®
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors Silmu 3 / Salmiakki 5
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 32 normal contract use

02 Green

08 Grey-white 05 Beige-brown 06 Beige-black21 Rose-white

03 Orange04 Grey

DFofhLeRp

26 Grey-black
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Centre Point  |  Mainline

Centre Point ja Mainline ovat laadukkaita villamattoja, jotka soveltuvat moneen 
julkiseen tilaan. Yksiväristä Centre Pointia ja raidallista Mainlinea voi helposti yhdistää 
tilassa. Matot ovat paloturvallisia ja ne on käsitelty likaa hylkiväksi.

Centre Point and Mainline are high-quality wool rugs that are suitable for many public 
spaces. One-colour Centre Point and striped Mainline are easy to combine. 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 9
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 32 general contract use

132 Mushroom 259 Slate133 Molasses

289 Coal

121 Ivory 148 Onyx

DFm

fhLe             s

qRp

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

321 Cloucester Road 339 Hollborn 355 Liverpool Street 345 Chancery Lane

VMC Project
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Hammersmith | Bakerloo

Värikkäät raidalliset villamatot Hammersmith ja Bakerloo soveltuvat normaaliin 
julkiseen käyttöön. Niitä voi helposti yhdistää yksiväriseen Centre Point –mattoon. 
Matot on palosuojattu ja käsitelty likaa hylkiväksi.

Colourful and striped wool carpets Hammersmith and Bakerloo suit for general 
contract use. They are easy to combine with  the one-color Centre Point. The carpets 
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

DFmfhLe             sq
Rp

VMC Project
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Gloss

Kiiltävä, moderni, sileäpintainen matto, josta löytyy jopa 12 värivaihtoehtoa. Toimii 
hyvin esimerkiksi näyttelytiloissa, messuosastoilla ja monissa julkisissa käyttökohteissa.

A shiny, modern, flat-surfaced carpet with 12 colour options to choose from. Gloss is 
suitable for example for a showroom, a fair stand and many public spaces.

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 / 32 normaali julkinen käyttö
 23 heavy domestic use /32 normal contract use

133 134 139122

142 144 149

141

155 188

199189

DFiigLe             sRp

VMC Project
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Baltic

Kestävä Baltic-tekstiililaatta on saatavana 50x50 cm kokoisina laattoina. 
Ne on helppo asentaa seinästä seinään irtotarraliimalla ja tarvittaessa niistä voi vaihtaa 
vaikka vain yhden laatan.

This durable carpet is sold 50x50 cm 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 600 g/m² 
Pohjaus / Backing Polyflex
Leveys / Width  Laatta 50x50 cm / Tiles 50x50 cm
Värejä / Number of colors 18
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 33 vaativa julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 33 heavy contract use

DGl

igLe             s

qRp

15 40 42 68 69

70 72 73 74 77

78 82 84 6908 7387

7745 7748 8472

VMC Project
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Alethea

43 Brown32 Turquoise14 Red

Alethean Vintage-kuviointi ja väritys ovat vaihtelevat ja monivivahteiset. Siitä on 
saatavana neljä eri värivaihtoehtoa. Alehtea on ihanteellinen matto esimerkiksi 
kahvilaan tai neuvottelutilaan. Se on helposti yhdisteltävissä muihin mattoihin.

Alethea’s Vintage design and colouring are electic. It is available in four different colour 
options. Alethea is an outstanding choice for example for a coffee shop or meeting 
room. It is easy to combine with other rugs.

Tyyppi / Type Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% polyamidi  / polyamide 
Nukkapaino / Pile weight 640 g/m²
Pohjaus / Backing Action Back
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 4
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 33 vaativa julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 33 heavy contract use

DGkgiLeTp

79 Blue

VMC Project
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Sirio

Kauniisti meleerattu, tyylikäs Sirio-matto soveltuu kokolattiamatoksi sekä kantattuna 
irtomatoksi toimisto-, myymälä-, ja hotelliprojekteihin. 

The beautifully melange and stylish Sirio-carpet suits for wall-to-wall as well as for 
fitted rugs with edging, perfect in office, store, and hotel projects. 

Tyyppi / Type Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% polyamidi / polyamide
Nukkapaino / Pile weight 700 g/m² 
Pohjaus / Backing Action Back
Leveys / Width  400 cm
Värejä / Number of colors 10
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 33 vaativa julkinen käyttö
 23 heavy domestic use /33 heavy contract use

97 98

DGlgiLeTp

72 79 95 96

23 34 48 54

VMC Project
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Cover

Infloorin 100% tekstiilimoduulilaattamallistossa on useita eri laattoja. Cover on tyylikäs 
niin toimisto-, hotelli- kuin ravintolakohteisiin. Moduulilaatta kiinnittyy lattiaan liftBAC-
kiinnityspinnan ja painon avulla ja on erittäin helppo asentaa. Laatan voi huoletta 
laittaa mm. parketin päälle eikä se jätä mitään jälkiä lattiaan.

There are several various tiles in Infloor’s 100% textile module tile collection. Cover 
looks stylish both in offices, hotels and restaurants. The module tile is easy to install 
with self-adhesive liftBAC and press. It can be assembled on the parquet and it 
doesn’t stain the floor.

Tyyppi / Type             Matala lenkkinukka / Level loop
Materiaali / Material 100% polyamidi / polyamide
Nukkapaino / Pile weight 800 g/m² 
Pohjaus / Backing Itseliimautuva Action Back / Self-adhesive Action Back
Leveys / Width  Laatta 25x100 cm / Tiles 25x100 cm
Värejä / Number of colors 14
Luokitus / Rating 23 vaativa kotikäyttö / 33 vaativa julkinen käyttö
 23 heavy domestic use / 33 heavy contract use
 

DGlgLeRpsq

360 des 1 360 des 2 550 des 1 550 des 2 570 des 1

570 des 2 590 des 1 590 des 2 720 des 1 720 des 2

740 des 1 740 des 2 760 des 2760 des 1

carpet made in Germany
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Tekstiilivinyyli on monikäyttöinen ja helppohoitoinen lattiamateriaali, jota saa sekä 
laattana, rullana että ponttilautana. Pontilla olevaa tekstiilivinyylilankkua ei liimata 
lainkaan lattiaan. Laattaan ja rullamateriaaliin on saatavana lisäominaisuutena ääntä 
vaimentava Whisper-pohja. Kuoseja löytyy kuusi eri vaihtoehtoa rauhallisemmasta 
hyvin rouheaan kuviontiin. Kaikkiin kuoseihin löytyy useita värivaihtoehtoja. 
Tekstiilivinyyli on erinomainen materiaali julkisiin tiloihin toimisto-, ravintola-, hotelli- 
ja myymäläprojekteihin niin käytäville kuin aulatiloihin, jopa kosteisiin tiloihin.

Textile vinyl is a multipurpose and easy-care flooring which is available as a tile, roll 
and tongue and groove board. The tongue and groove board is not at all glued on the 
floor.   As an additional feature it is possible to get an anti-noise Whisper-backing 
for the tiles and rolls. There are six different designs from a more moderate to a very 
rough patterning. All designs have several colour options to choose from. The textile 
vinyl is a perfect match for contract use in offices, restaurants, hotels and stores, both 
in corridors and lobbies - even in wet spaces. 

Tekstiilivinyyli | Textile vinyl
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Printtimatot | Printing

Hyödynnämme uusinta teknologiaa ja pystymme toimittamaan erilaisia printattuja 
mattoja julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin, ravintoloihin sekä hotelleihin. Myös 
asiakkaan omat kuosit ovat mahdollisia. Printtimattoa saa sekä rullana että laattana. 
Toteutus on laadukas ja tulos kovan kulutuksen kestävä. 

We use new technologies and can provide ready-made or client-customised designs 
printed, destined for office, restaurant and hotel floor spaces. The prints are available 
both in rolls and tiles. Our technologies are rapid and the results hard-wearing.
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VMC Project
info@vmcproject.fi
+358 45 224 2060
www.vmcproject.fi

VM-Carpet Oy
Karvalantie 79

62630 Karvala, Finland
+358 20 741 4280

Tähän esitteeseen on koottu vain pieni osa projektipuolen mahdollisuuksista. Mikäli 
et löydä tästä sopivaa, voit ottaa yhteyttä meihin ja kysyä lisää vaihtoehtoja. Autamme 
mielellämme tarpeeseen soveltuvan materiaalin valinnassa, teknisissä kysymyksissä ja ti-
laan sopivan koon mitoittamisessa.  Toteutamme räätälöidyt mattoratkaisut alusta lop-
puun tilan tarpeen mukaan.

In this catalogue we have collected together only a small amount of carpets suitable for 
contract business. If you can’t find a proper carpet for your purpose, please contact us 
to find more alternatives. We’ll be pleased to help you in choosing the right material, 
in technical issues and in sizing the suitable carpet to the space. We take care of the 
customized carpet projects from beginning to end.


