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Uusi kuukausittain ilmestyvä 
uutiskirje asiakkaillemme

Meiltä löytyy vahvaa 
osaamista 
ja rautaisia ammattilaisia

Keittiö- ja muut 
levykalustekomponentit

Sopimusvalmistusta 
teollisuuden tarpeisiin

Monipuoliset palvelut teollisuuden tarpeisiin



Laatua, luotettavuutta 
ja kattavat palvelut teollisuuden tarpeisiin 
Tuotannon käyttämiä materiaaleja ovat mm. MDF, vaneri ja lastulevypohjaiset 
levyt eri pinnoilla, kuten esim. melamiini, laminaatti, akryyli ja maalipinnat. 

Suomalainen kalusteteollisuus vaatii raaka-aineiltaan, tarvikkeiltaan ja palveluiltaan laatua ja 
toimitusvarmuutta. Hiipakan tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja silti edullisia. Kehitämme 
palveluitamme ja tuotevalikoimaamme jatkuvasti asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaises-
ti. Pyrimme siihen, että tuotteitamme on aina saatavilla varastostamme ja palvelemme erikois- 
ja yksittäistuotteiden etsimisessä. Laajan globaalin yhteistyöverkostomme avulla pystymme 
toteuttamaan mitä erilaisimmat toiveet.

Timantintarkkaa työtä
 

Tarjoamme asiakkaillemme sahauspalvelua asiakkaan 
tarvitsemien mittojen mukaisesti. Käytössämme on PRECUT 
-levynpaloittelun optimointiohjelma, jolla saamme minimoi-
tua levyhukan mahdollisimman pieneksi. Holzma palkkisa-
hamme edustaa levynpaloittelun huippua niin sahausno-
peudessa, mittatarkkuudessa kuin sahausjäljessä. Työstöissä 
käytämme ainoastaan timanttiteriä, joilla takaamme lopputu-
loksen tasalaatuisuuden.

Skannaa QR-koodi ja 
surffaa sivuillemme!

Löydät meidät myös 
Instagramista, 
@hiipakkateollisuus

SAHAUSPALVELU

Kestäviä ja viimeisteltyjä ratkaisuja
Valmistamme runkokomponentteja keittiöteollisuuden tar-
peisiin sekä muita komponentteja asiakkaiden toivomusten 
mukaisesti. Komponentit valmistetaan melamiinipintaisesta 
lastulevystä joka täyttää E1-laatuluokituksen. Vakiokompo-
nenttimme reunalistoitetaan 1 mm ABS-nauhalla, joka antaa 
tuotteille viimeistellyn ulkonäön. Huippumoderni tuotanto-
teknologia ja kokenut henkilökunta takaavat mittatarkkuuden 
ja viimeistellyn lopputuloksen. Porattujen komponenttien 
lisäksi valmistamme reunalistoitettuja soiroja asiakkaan 
toivomusten mukaan. Useimpia leveyksiä varastoimme heti 
toimitettavaksi.

Komponenttikuvaston löydät osoitteesta ejh.fi ja hinnaston 
voit tilata sähköpostitse tarvikkeet@ejh.fi tai numerosta 
020 7689 530.

PORATUT 
KALUSTE-
KOMPONENTIT

Komponenttien mitallistaminen ja reunalistoitus tehdään 
kahdella kaksipuolisella peräkkäin olevalla Homag–
reunalistoituskoneella. Tuotannossamme on 3 reunalistoi-
tuslinjaa joista kaksi PUR-liimalla listoittavia.

LISTOITUS

PALVELUT

www.ejh.fi



MUOTOON LISTOITTAVA 
CNC-KONE

Muotolistoitustuotteita mitä erilaisempiin tarpeisiin.

PAKKAUSPALVELU
Voimme tarjota myös sarjatuotantoon suunniteltua 
pakkauspalvelua.

Komponenttitoimituksien mukana toimitetaan myös tarvikkeet, helat sekä pintakäsittelyaineet siististi pakatuilla lavoilla. 
Kalustelevyistä, reunanauhoista, pinnoitekalvoista ym. tarvikkeista löytyy myös kattava valikoima varastosta heti toimituksiin.

VALMISTUMASSA UUSI 
KOKOONPANOLINJASTO

Kokoonpanolinjastostamme lisää tulevissa julkaisuissa.

Alihankinta ja sopimusvalmistus
Hiipakka on pitkään valmistanut kiintokalustekomponenttien lisäksi laadukkaita kalusteratkaisuja mm. toimistoihin, hotelleihin, 
päiväkoteihin sekä no-name tuotteita toisille valmistajille. Uusimpina sopimusvalmistustuotteina ovat loistoristeilijöiden 
hyttikalusteet, joita aloitamme valmistamaan keväällä 2021 ensimmäiseen projektiimme.

Olemme kaluste- ja keittiövalmistajien luotettava yhteistyökumppani

Kysy lisää! Puh. 020 7689 530  /  tarvikkeet@ejh.fi
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Ollaan yhteydessä!


