HANNA KORVELA
E n b i t av N o r d e n
I mitten av 1990-talet, vävde en nyligen utexaminerad ung textildesigner bomulls- och pappersgarn för att
skapa sin första Duetto-matta. Ett litet barn lekte i hennes ateljé. Den unga kvinnan bestämde sig för att starta
ett företag.
Idag är Hanna Korvela en av Finlands mest kända mattformgivare. Duetto utgör fortfarande en del av hennes
företags omfattande sortiment, även om den har tagit till sig många nya uttryck. Företagets värderingar har
också bibehållits under årens lopp. Beläget mitt i den känsliga nordiska naturen, värderar företaget ekologiska
kvaliteter, rena material och den höga kvaliteten hos den skandinaviska hantverkstraditionen.
Hanna Korvelas mattor har kommit att bli en modern klassiker inom 2000-talets inredningsdesign. De andas
de nordiska skogarnas friskhet, snöns bleka ljus och djupet hos en stjärnströdd natthimmel. De kommer från
naturen men känner sig hemma i urbana miljöer. De är både iögonfallande och rogivande och tillåter utrymme
för många typer av inredningsdesign.
Ryggraden i mattkollektionen består av vävda mattor i bomull och bomulls-pappersgarn såväl som handtuftade
bomullsmattor och ryamattor. Hanna Korvelas vävare arbetar i Findland, nära företagets designers. Denna
individuella tillverkningsmetod gör det möjligt att skapa mattor som matchar ett specifikt projekt såväl som ett
obegränsat antal av storleks- och färgvariationer.
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Hanna Korvela Design skapades 1994, med inspiration från människans sinnen och av respekt för dem. Företaget
fick sitt internationella genombrott 1997, när Duetto-mattan i bomull och pappersgarn belönades med den ärorika
Red Dot: ”Best of the Best” Award i Tyskland. Hanna Korvela Designs Aqua-matta fick också Red Dot Design Award
år 2007. Företagets ledstjärna är att känna och förstå kundens behov. Det innebär att storlekarna på alla produkter
kan anpassas efter kundernas önskemål. Hanna Korvela Design står för rena material, tydliga former, hög kvalitet och
harmonisk skönhet vars styrka fortsätter att imponera, år efter år och årtionde efter årtionde.
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