
UUTUUDET

ERGO

Ergo sähköinen työpöytä sopii niin kotiin kuin 
konttoriin. Korkeus on helposti säädettävissä ja me-
kanismin hiljainen ääni sekä törmäyssuoja takaavat 
miellyttävän työskentelyn. Jalkojen värivaihtoehdot 
ovat valkoinen ja harmaa, kansilevyn vaalea tammi ja 
valkoinen.

Ergo hyllyjärjestelmä tarjoaa monia eri kokoonpano 
vaihtoehtoja. Valitse osat tarpeittesi mukaan ja asenna 
ne helposti haluamaasi järjestykseen. Hyllynkannatti-
met kuuluvat osien hintaan. 

Sähköisesti säädettävä työpöytä ja 
käytännöllinen hyllyjärjestelmä sopii 
myös konttoriin!

1. ERGO SÄHKÖPÖYTÄ 780 €
Pöydän kansi L 160 cm K 2,5 cm S 80 cm
Korkeus 62-127 cm

2. ERGO LAATIKOSTO PYÖRILLÄ 169 €   
L40 cm K65 cm S39 cm

3. ERGO KAAPPI 245 €
L123 cm K40 cm S39 cm

4. ERGO HYLLY 53 €
L63 cm K0,18 cm S39 cm

5. ERGO HYLLY 73 €
L123 cm K0,18 cm S39 cm

6. ERGO  LAATIKOT 160 €
L63 cm K39 cm S40 cm

7. ERGO SEINÄKISKOPAKETTI 62 €
valkoinen 3 kpl
L150 cm K2 cm S7 cm
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Ergo • Solo • Black • StorE • liSBEth • luna 

upEat

hiipakka.net

katSo kaikki tuottEEMME:

7.



Suosittua Solo-mallistoa on nyt laajennettu uusilla osilla ja 
uudella värillä. Yhdistä vitriini, TV-taso ja senkki haluamallasi 
tavalla. Värivaihtoehdot valkoinen, musta ja Dunte tammi sekä 
uutuusväri Vintage tammi.

1. SOLO vITRIINI 245 €  UUTUUS!
L60 cm K150 cm S44,5 cm

2. SOLO Tv-TASO 1 199 €   
L165 cm K48,5 cm S44,5 cm      

3. LUNA SOHvAPÖYTÄ 189 €
L85 cm K52 cm S85 cm

4. SOLO SENKKI 295 €  UUTUUS!
L120 cm K86 cm S44,5 cm

SOLO
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laaJEnnEttu MalliSto Ja uuSi VÄri!

uusi väri
VintagE 
taMMi

uudet osat:
Vitriini, SEnkki 

Ja pÖYtÄ

Huom! Vintage tammi-värisissä 
kalusteissa on mustat vetimet, 
muissa väreissä kromi vetimet.

Solo ruokapöydässä yhdistyy paksu kansi ja linjakas muoto. 
Vintage tammi kansi on 32 mm kalustelevyä, valkoisen kannen 
materiaali on maalattuu MDF. Jalat ovat massiivi puuta, värivaihto-
ehdot musta tai valkoinen.

MFC vintage kansi, jalat musta tai valkoinen 395 €
L135 cm K0,32 cm S80 cm
valkoiseksi maalattu MDF kansi, jalat musta tai valkoinen 439 €
L135 cm K0,28 cm S80 cm

SOLO RUOKAPÖYTÄ



BLACK
MoDErnia tYYliÄ MakuuhuonEESEEn

Nuorekkuutta ja modernia tyyliä kotiisi! Materiaalina MFC-kalustelevy. Värit: musta, valkoinen, Dunte tammi, Rigoletto ja 
uutuutena öljytty tammi.  Black tuoteperheen sängynpäätyyn voit lisätä hyllytasoja mielesi mukaan joko valolla tai ilman. 
Yhdessä ja samassa LED-valossa on kolme eri valovoimakkuutta. Hipaisemalla valaisimen reunaa voit helposti valita ha-
luamasi valotehon.

1. BLACK SÄNGYNPÄÄTY
L125 cm K131,5 cm 135 €
L165 cm K131,5 cm 169 €
L185 cm K131,5 cm 178 €
L250 cm K131,5 cm 244 €

2. HYLLYLEvY SÄNGYNPÄÄTYYN 16 €
L30 cm S25 cm

1.

4.

3. HYLLYLEvY LED-vALAISIMELLA 124 € / 2 KPL
L30 cm S20 cm

4. YÖPÖYTÄ 99 €  UUTUUS!
L40 cm K60 cm S40 cm
Yöpöydän laatikossa on 
push-open mekanismi.
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STORE
kÄYtÄnnÖllinEn koMEro

Storessa on kodin säilytystarpeet mietitty toimivan ja edullisen kokonaisuuden aikaansaa-
miseksi. Korkeasta laadusta kertovat metallilaatikot sekä viimeistellyt vetimet. Komeroiden kor-
keus on 220 cm, täyttäen huonetilan ja antaen lisää säilytystilaa. Värit: valkoinen,  Dunte tammi 
ja uutuutena öljytty tammi. 

uuSi VÄri 
Ja koko

STORE 375 € UUTUUS!
L60 cm K220 cm S58 cm 
(sis. hattuhylly, vaatetanko ja laatikosto)

uusi väri
ÖlJYttY 
taMMi



E J HIIPAKKA OY
Teollisuustie 1
66300 Jurva FINLAND
info@ejh.fi
www.hiipakka.net

Asiakaspalvelu arkisin  klo 8-16
020 7689 500

Huonekalumyynti
020 7689 520

kuuntElEMME Sinua MiElEllÄMME!

Kaikki valikoimamme kodinkalusteet valmistetaan tänäkin päivänä Kurikan Jurvassa, Koskimäen kylässä, jossa 
sijaitsevat myös showroom, myynti ja varastot. Asiakkaana sinulla on suora yhteys meihin, kun haluat antaa 
palautetta, esittää kehitysideoita tai toiveita valikoimamme ja tuotekehityksen suhteen. Kuuntelemme sinua 
mielellämme. Kokemuksemme mukaan asiakaspalaute on yksi parhaimmista tuotekehitysväylistä.

aSiakaSpalVElu
E J Hiipakka Oy

LUNA
Luna sohvapöytä on moderni ja ilmavan kevyt. Suositun pöydän jalat on valmis-
tettu massiivikoivusta ja kansi on 16 mm kalustelevyä. Luna on saatavilla jopa 
viidessä eri värissä. Luna 4 (pieni) uusi jalkavaihtoehto on massiivipuuta, väreinä 
öljytty tammi, maalattu musta ja valkoinen.

189 € 
L85 cm K52 cm S85 cm

Sohvapöytien jalat on valmistettu

MaSSiiVipuuSta

LiSBETh
Lisbethin maalattu MDF kannen reuna on viistottu tyylikkään ohueksi. Jalat 
ovat massiivipuuta, väreinä öljytty tammi, maalattu musta ja valkoinen.

285 € 
L120 cm K60 cm S52 cm

uuDEt
MoDErnit

pÖYDÄt

www.hiipakka.net


