
SPLIT
Matto | Rug

Design Elina Helenius

Split-mattomalliston kantavia teemoja ovat ajattomuus, materiaalin tuntu ja 
maanläheisyys. Matot on suunniteltu erittäin pitkäikäisiksi niin värimaailmaltaan 
kuin kestävyydeltään. Kudos on ryhdikäs toimikas-kudos, jossa loimi on mustaa 
pellavaa. Kude on paksun, sertifioidun villalangan ja luomulaatuisen eurooppalaisen 
pellavan yhdistelmä. Maton päät on huoliteltu pellavalangalla. Vastuulliset 
materiaalit on valittu kestävyyden, kulutuksenkeston ja ylläpidon helppouden 
perusteella. Mattojen värimaailma on rakennettu materiaalien luonnollisten sävyjen 
ympärille. Split kudotaan Suomessa jatkuvaloimisella menetelmällä, jossa loimea ei 
mene hukkaan valmistusprosessissa. Split-matot sopivat myös julkitiloihin.

The main themes behind the earthy Split rug collection are timelessness and feel of 
the material. The structure is made durable with a warp of black linen. The weft is a 
combination of thick, certified wool yarn and organic European linen. The ends of 
the rug are neatened using linen yarn. The sustainable materials have been selected 
based on their durability and ease of maintenance. The color schemes of the rugs are 
built around the natural shades of the materials. The carpets are woven in Finland 
using continuous weaving method, in which no warp is wasted in the manufacturing 
process. Split rugs are also suitable for public spaces.



 
 

 

 

 

 

 

TUOTESELOSTE
Design Elina Helenius

MATERIAALI
Kude: 45 % sertifioitua villaa ja 55 % luomulaatuista eurooppalaista pellavaa. 
Loimi: musta polyesteri. Maton päät on huoliteltu kuteen värisellä 
pellavalangalla.  

KUDOS
Toimikas-kudos luo maton pintaan kauniin kuvion ja on käytössä kestävä.
Kudoksen avulla matosta saatiin myös ylellisen paksu, pehmeä ja kauniisti 
lattialle levittyvä.

VÄRIT
Pellava-valkoinen 71
Pellava-to�ee 73
Pellava-harmaa 77
Pellava-ruskea 90

VALMISTUSMAA
Valmistettu Suomessa.

PRODUCT DESCRIPTION
Design Elina Helenius 

MATERIAL
The rug is woven from yarns 45 % of which is certified wool
and 55 % organic European linen. The warp is black polyester.
The ends of the rug are neatened using linen yarn. 

STRUCTURE
The twill warp creates a beautiful pattern on the surface of the rug and is durable in use.
The warp also makes the rug luxuriously thick and soft. The rug spreads beautifully 
on the floor.

COLORS
Linen-white 71
Linen-to�ee 73
Linen-grey 77
Linen-brown 90

MANUFACTURING COUNTRY
Made in Finland. 

Osa
Element

Leveys
Width

cm

Pituus
Lenght

cm

Tilavuus
Volume

m3

Paino
Weight

kg

SPLIT iso 200 300 0 10,5
SPLIT pieni 160 230 0 6,6

200

300

MITAT
MEASUREMENTS

160

230

VÄRIT VASEMMALTA OIKEALLE: 71, 73, 77, 90
COLORS FROM LEFT TO RIGHT: 71, 73, 77, 90


