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Ohessa esittelemme varastostamme löytyvät uudet Kronospan-levymallit, 
jotka viimeistellään laadukkailla Schilsner ABS-reunanauhoilla. 

Hyvä asiakkaamme, 
Haluamme kertoa teille uusista tuotteistamme ensimmäisten joukossa ja muistuttaa 
teitä laajasta valikoimastamme, josta löydät laadukkaat, mutta silti edulliset ratkaisut 
keittiö- ja huonekaluteollisuuteen. Päivitämme jatkuvasti uutuustuotteita verkkosivuil-
lemme. Osoitteesta www.ejh.fi voit myös ladata kaikki kuvastomme, sekä kirjautua 
verkkokauppaamme.

Uudet
EGGER

värit

Kronospan on maailman johtava kehittynyttä tekniik-

kaa käyttävä puupohjaisten levyjen valmistaja. Heidän 

laadukkaita tuotteitaan käytetään laajasti kaluste-

teollisuudessa, mm. keittiö- ja kylpyhuonekalusteissa. 

Värejä ja kuoseja on satoja erilaisia, uutuutena meillä 

varastossa nyt mattapintaiset akryylilevyt, väreinä 

musta ja valkoinen.

Schilsner on markkinajohtaja ABS-reunanauhojen 

tuotannossa. Reunanauhat ovat tarkoitettu johtavien 

tuotemerkkien kuten Kronospanin kalustelevyille. 

Schilsner laajentaa väripalettiaan jatkuvasti, kaluste-

teollisuuden trendien mukaisesti. Uutuutena nyt 

myös Egger värit!

Skannaa 
QR-koodi ja 
surffaa 
sivuillemme!

UUSI KEITTIÖKOMPONENTTIKUVASTO ON ILMESTYNYT! 
Hiipakka valmistaa runkokomponentteja keittiöteollisuuden tarpeisiin, keittiövalmistajille. 
Runkokomponenttien lisäksi olemme koonneet kuvastoon muita keittiöiden perustuot-
teita, kuten Eazy-valmispakettituotteet. Kuvastossa esittelemme myös kodin säilytyk-
seen soveltuvat komerot sekä kylpyhuoneisiin suunnitellun Sleek-sarjan.

Löydät meidät myös 
Instagramista, 
@hiipakkateollisuus



Mattapintaiset 
akryylilevyt 
Tyylikkäät ja laadukkaat mattapintaiset levyt 
sopivat huippuluokan kalusteisiin ja sisus-
tukseen. Levyillä on erinomainen iskulujuus, 
hankauskestävyys ja korkea UV-suoja. Erittäin 
naarmuuntumaton lakattu pinnoite hylkii myös 
sormenjälkiä.

KOODI TUOTE MITAT

34210 Akryylilevy matta valkoinen
18,3x2800x1300 mm

34212 Akryylilevy matta musta

Uudet melamiinilevyt
Melamiinilevy on helppo puhdistaa tahroista, kestää hyvin naarmuuntumista ja yleistä 
hankauskulumista. Varastossamme on useita värivaihtoehtoja, uutuutena Hunaja tammi, 
Sherwood tammi ja Tavern tammi.

KOODI TUOTE MITAT

34310 Hunaja tammi 16x2800x2070 mm

34165 Sherwood tammi 16x2750x1830 mm

34167 Tavern tammi 16x2750x1830 mm

Hunaja tammi Sherwood tammi Tavern tammi

Katso lisää vaihtoehtoja 
sivuiltamme!

Viimeistele levyt
reunanauhoilla!
Varastossamme on useita erilaisia 
ABS-reunanauhoja. 

Meillä on nopeat toimitukset ja kilpailukykyiset hinnat. Kysy lisää!

Ylellisen tyylikäs 
matta musta
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