VMC Project

Osaamista matoista ja materiaaleista julkisiin tiloihin

VMC Project asiantuntija kulkee rinnallasi

VMC Project palvelee tekstiilimattojen asiantuntijana arkkitehtejä,
sisustussuunnittelijoita, projektitoimijoita ja yrityksiä.
VM Carpetin malliston lisäksi toimitamme julkitiloihin kovan kulutuksen lattiamateriaaleja Euroopasta. Tuotteitamme ovat tekstiililaatat, tekstiilivinyylit, kokolattiamatot ja irtomatot.
Meillä on laajasti ajantasaista tuotetuntemusta erilaisista julkitilojen tekstiililattiamateriaaleista, niiden käyttötarkoituksesta ja -luokituksesta. Räätälöimme projektit asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti, olemme sovitusti siellä missä sinäkin!
KUVA etusivulla Shaw Contract Colour Construct Pixel Square, VMC Project Showroom
KUVA ylhäällä Edel Adoration, Hasan & Partners, Workspace Oy
KUVA oikealla Edel Gallery Antique, Hasan & Partners, Workspace Oy

VM Carpet

VMC Project kuuluu osana Suomen suurimpaan mattotehtaaseen
VM Carpetiin. Viita-ahon Mattotehdas perustettiin vuonna 1973 Lappajärven rannalle Karvalan kylään. Samalla ystävällisellä, tarkalla ja innovatiivisella asenteella valmistetaan VM Carpetin matot edelleen. VM Carpet on
panostanut hyvään suunnitteluun alusta lähtien. Kutomo on tehnyt yhteistyötä Suomen eturivin suunnittelijoiden kanssa jo yli 30 vuotta.

”Jokaiseen mattoomme kudotaan inhimillisyyttä, kekseliäisyyttä, aitoutta,

KUVA ylhäällä VM Carpet Tweed, Pilke Pasila, Lekolar
KUVA oikealla VM Carpet Esmeralda, Jätkäsaaren koulu, Avarrus arkkitehdit

Projektinhallinta hyppysissämme

Vahva osaamisemme eri sidosryhmien välillä mahdollistaa projektin pysymisen aikataulussa.
Meillä on tarjolla myös asennuspalvelut julkisiin tiloihin sekä vahva osaajien
verkosto vaativimpiinkin kohteisiin. Järjestämme kuljetukset ja sovitamme
yhteen asennuksen aikataulut.

Saamme valmista sovitusti ja ripeästi.

KUVAT Ntgrate Fair Sienna, Crystal Show Club, Sisustusvimma & Detaljee

Käsinkosketeltavaa laatua

Toimitamme pikapikaa haluamasi materiaalit käsiisi kosketeltaviksi.
Mikään ei korvaa todellista materiaalinäytettä. Saa katsoa ja koskea!

Kartoitetaan yhdessä sinulle sopivat työkalut!

KUVA vasemmalla VM Carpet Paanu
KUVA ylhäällä Shaw Conract Suited Textile, VM Carpet Basaltti, VM Carpet Paanu &
Ntgrate Soft Tess

Tekstiililaatat

VMC Projectilta on saatavissa laadukkaita, käytännöllisiä ja akustoivia tekstiililaattoja kauniissa designeissa, useissa eri väreissä ja jopa muodoissa.
Tekstiililaattoja saa erilaisilla kiinnitystavoilla kuten irtotarraliimalla kiinnitettäviä sekä LiftBAC™ tarrapohjauksella olevia laattoja, jotka eivät tarvitse
erillistä liimausta.
Tekstiililaatat ovat erinomainen valinta niiden ketterän siirreltävyyden ja
työstämisen ansiosta asennuskohteessa sekä yksittäisten laattojen vaihdettavuuden kannalta. Ne sopivat tilaan kuin tilaan.
Myös helppohoitoisuus ja tarrapohjaisten tekstiililaattojen uudelleenkäyttö
ovat tärkeitä arvoja.
Tekstiililaattamallistoillamme on mm. M1-sisäilman päästöluokitus,
BREEAM- ja LEED-pisteytykset sekä EPD-ympäristöseloste. Myös kierrätettävyys on huomioitu mm. Cradle to Cradle -sertifikaatilla.

KUVA oikealla Shaw Contract Simply by Nature Arrange

Tekstiililaatat

Shaw Contract on yksi maailman suurimmista tekstiililaattavalmistajista.
Mallistoja löytyy selkeistä peruslaatoista aina monivivahteisiin, upeisiin
laattoihin, joiden designit ja värit sopivat kauniisti toisiinsa.
Laattoja on nyt saatavissa myös ComfortWorx-akustiikkapohjauksella, joka
laatasta riippuen voi nostaa äänenvaimennusarvon jopa 39 dB:iin. Laatan
pohja valmistetaan 90-prosenttisesti kierrätysmateriaalista
Shaw Contract on panostanut ympäristöarvoihinsa saaden mm. M1sisäilman päästöluokituksen sekä EPD ja Cradle to Cradle- sertifikaatit.
ShawContractin korkealuokkaiset tekstiililaatat kestävät kulutusta, ovat
paloturvallisia ja helpot pitää puhtaina.

Oletko kiinnostunut, miltä ShawContractin tekstiililaatat näyttävät tilassasi?
Käytä näppärää View In My Room –työkalua!
View in My Room | ShawContract

KUVA oikealla Shaw Contract Kindred Dream

Tekstiililaatat

BLOQ on Betapin uusin inspiroiva tekstiililaattamallisto, jossa on useita eri
kuosi- ja värimallistoja vaihdellen ihanan herkullisista ja värikylläisistä tyylikkään rauhallisiin, luonnonläheisiin sävyihin.
BLOQ laatat ovat entistä vastuullisempia, sillä niiden Bitback-pohjaus on
noin 70-prosenttisesti kierrätettyä materiaalia.

KUVAT BLOQ by Betap Canvas

Tekstiililaatat

Infloor-Girloon valmistaa 100-prosenttista tekstiililaattaa. Sen ainutlaatuisella itsetarrautuvalla LiftBAC™-kiinnityspinnalla varustetut tekstiililaatat
ovat hajuttomia ja allergisoimattomia. Ne soveltuvat asennettavaksi monille
eri lattiapinnoille niitä vaurioittamatta.
Mallistoon kuuluu tekstiililaattojen lisäksi myös rullamateriaalia kokolattiatai irtomatoiksi.
Infloor-Girloon tuotteilla on M1-sisäilman päästöluokitus sekä EPDja Blue Angel -sertifikaatit.

KUVA vasemmalla Infloor-Girloon Cosy MO, Itu Design
KUVA ylhäällä Infloor-Girloon Cosy, Compact & Coronado MO

Tekstiilivinyylit

Ntgraten kudottu tekstiilivinyyli on monikäyttöinen ja helppohoitoinen lattiamateriaali, jota saa sekä laattana, rullana että klic-pontillisena lankkuna.
Ntgraten uusi kierrätetystä materiaalista valmistettu Greenfelt-pohjaus
lisää tekstiilivinyylin akustoivia ominaisuuksia. Mallistosta löytyy upeita sävyjä sekä rauhallisia ja näyttäviä designeja.
Tuoteperheeseen kuuluu myös tapettimallisto.
Tuotteilla on M1-sisäilman päästöluokitus, lisäksi ne kerryttävät BREEAM- ja
LEED-pisteitä.

KUVA ylhäällä Ntgrate Fair, Apollo Business Park, SisustusJonita
KUVA oikealla Ntgrate Fair Matisse, Väylävirasto, Profit Interior Oy

Kokolattiamatot

Akustoiva kokolattiamatto on oivallinen valinta, kun halutaan yhtenäistä
väri- tai kuviopintaa. Laaja kokolattiamattomallistomme koostuu pääosin
neljä metriä leveistä mattorullista. Valittavana on runsas valikoima eri brändien designeja, värejä ja struktuureja.
Printtitekniikalla voimme myös toteuttaa toivotun oman kuosin maton
pintaan.
Materiaaleina ovat mm. villa, sisal, polyamidi sekä kierrätyslanka PET ja
Econyl. Myös monilla rullamateriaaleillamme on M1-sisäilman päästöluokitus.

KUVA vasemmalla VM Carpet Tweed
KUVA ylhäällä VM Carpet Tweed sävyjä

Irtomatot

Irtomatot valmistetaan useiden eri brändien mallistoista pääsääntöisesti
neljä metriä leveästä materiaalista, samasta kuin kokolattiamatotkin. Materiaaleina ovat mm. villa, sisal, polyamidi sekä kierrätysraaka-aineet, kuten
kierrätyslanka PET ja Econyl. Valittavana on niin luonnonläheisiä sävyjä kuin
tilaa elävöittäviä värejä. Lisäksi löytyy upeita eläväpintaisia, rohkeitakin
väriyhdistelmiä.
Matot leikataan ja kantataan tuotannossamme haluttuun mittaan ja muotoon. Toki osa matoista voi olla kanttaamattomia materiaalista riippuen.
Monilla irtomatoillamme on M1-sisäilman päästöluokitus.
Toimitamme myös erikoistilauksesta käsin tuftattuja mattoja suunnittelijan
valitsemien värien, struktuurien ja mittojen mukaisesti.
KUVA ylhäällä VM Carpet Basaltti
KUVA oikealla VM Carpet Satine, Apollo Business Park, SisustusJonita

Kokolattia- ja irtomatot sisä- ja ulkokäyttöön

Craft Coconut on sisä- ja ulkotilaan soveltuva matto, joka on kudottu kierrätetyistä muovipulloista valmistetusta PET-langasta. Craftissa on klassinen kalanruotokuvio, joka luo elegantin tekstuurin. Kierrätysmateriaali on
vedenkestävää, joten tämä mallisto sopii kosteisiin olosuhteisiin ja myös
ulkokäyttöön. Lisäksi se on helppo puhdistaa, mikä tekee siitä täydellisen
maton mm. terassille, eteis- ja ruokailutiloihin tai vaikka portaikkoon.

Salix on sisä- ja ulkokäyttöön erinomaisesti soveltuva irto- ja kokolattiamatto. Se on valmistettu kestävästä, helppohoitoisesta polypropeenista.
Salixilla on M1-sisäilman päästöluokitus ja se on allergiatestattua materiaalia. Sen tyylikäs kudonta on saanut innoituksensa puunkuoren kuitumaisesta tekstuurista, mikä tekee siitä täydellisesti sopivan kaikkiin tiloihin.

KUVA VM Carpet Craft Coconut

KUVAT VM Carpet Salix 92

Isoja päätöksiä ja arjen pieniä asioita luontoa kunnioittaen

VM-Carpet pyrkii toimimaan ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavasti.
Valmistuksessa syntyvät jätepalat pyritään hyödyntämään omassa toiminnassa ja loput käytetään energiajätteenä Vaasan Mustasaaressa. Yrityksen
käyttämä sähköenergia tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla.
Kaikki yhteistyökumppanimme on valittu heistä, joilla on samankaltaiset
arvot: kestävä kehitys ja ekologisuus. Pyrimme keskittämään materiaalihankintamme logistisesti järkevästi, yhteiskuljetuksin eri puolilta Eurooppaa.
Kaikki matot ja tekstiililaatat valmistetaan maailman parhaista materiaaleista. Ne kestävät aikaa ja kulutusta. Useilla matoillamme on Avainlippu-merkki tai lukuisia tunnettuja ympäristösertifikaatteja.

KUVA oikealla VM Carpetin juurilta Karvalasta Lappajärven rannalta

Viita-Ahon Mattotehdas
Vuodesta 1973
info@vmcproject.fi
www.vmcproject.fi
www.vm-carpet.fi

Seuraa meitä

