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Kaksipuoliset välitilalevyt 

Maalit ja muut 
pintakäsittelyaineet

Hiipakka 70 vuotta

Uusi kuukausittain ilmestyvä 
uutiskirje asiakkaillemme



Puurakenteet ulkotiloissa: Tuotteet 
erilaisten puualustojen, esim. liima-
puisten rakennuselementtien, terassi-
lattioiden, meluvallien, leikkikenttära-
kenteiden ym. käsittelyyn. Maalaus- ja 
lakkausjärjestelmät valitaan aina 
levitysmenetelmän ja käyttöolosuh-
teiden mukaan. Näin lopputuloksesta 
tulee kauniimpi ja kestävämpi.

Ovet ja ikkunat: Valikoimaan kuuluu 
erilaisia maalaus- ja lakkausjärjestel-
miä ja tarjolla on tuhansia värejä.

Kalusteet ja portaikot: Keittiö- ja 
kylpyhuonekalusteissa käytettävien 
maalien ja lakkojen tulee kestää hyvin 
kotitalouskemikaaleja, kuumuutta ja 
kosteutta ja olla samalla edustavan 
näköisiä. Tikkurila tarjoaa kalusteteol-
lisuudelle laajan valikoiman petsejä, 
lakkoja ja maaleja, jotka soveltuvat 
myös nopearytmisille tuotantolinjoille.

Tikkurilan perinteisten Merit- ja Dicco-katalyyttituotteiden maine markkinoilla on jo vuosia ollut erinomainen. Laajasta 
varastovalikoimastamme löydät tuotteet puuteollisuuden ulko- ja sisämaalaukseen, mm. kalusteisiin, puu- ja mdf-levyi-
hin, oviin ja ikkunoihin. 

Hiipakka 70 vuotta
Eino Jaakko Hiipakka ja puolisonsa Martta Hiipakka perusti-
vat Jurvan Koskimäen kylään sekatavarakaupan maaliskuun 
1. päivänä vuonna 1951 nimellä E J Hiipakka. Pian Eino huo-
masi, että paikkakunnalta puuttui puuseppien ja nikkareiden 
tarvitsemat tuotteet ja palvelut. 

Tarvikkeita ja huonekaluja

Sekatavarakauppa E J Hiipakan tuotevalikoima muodostui 
heti perustamisesta lähtien alueen yritysten tarvitsemista 
tuotteista. Monesti asiakkaat maksoivat ostokset omilla 
tuotteillaan, esimerkiksi huonekaluilla, joita sitten myytiin 
eteenpäin. Kuljetukset hoidettiin hevosilla ja autoilla. 

Perheyritys kehittyi ja kasvoi monenlaista kauppaa tehden. 
Hiipakka nimen alle mahtui 70-luvulla esimerkiksi elintarvi-
kekauppa, maatalouskauppa ja kasvihuoneviljelyä. Teollinen 
toiminta vahvistui, kun aloitimme vaahtomuovin leikkaami-
sen patjanvalmistusta varten sekä tekonahan kuvioinnin. 
Samaan aikaan laajensimme tuotevalikoimaa voimakkaasti 
kalusteiden valmistuksessa tarvittavilla raaka-aineilla ja 
tarvikkeilla. Huonekalu- ja levykalusteiden komponenttituo-
tanto alkoi 1993.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

Aistit valppaina seuraamme alan kehitystä. Sydänasiamme 
on yhdessä kumppaniemme kanssa etsiä parhaat ratkaisut 
asiakkaidemme hyödynnettäviksi. Toimintamme on luotet-
tavaa ja henkilöstömme tuntee kalusteteollisuuden erityis-
tarpeet vuosien kokemuksella. Kuitenkin jokainen päivä on 
mahdollisuus kehittyä. Kun tiedostamme tämän, voimme 
olla aidosti mukana kalusteteollisuuden palveluksessa – 
kuunnellen ja kehittyen.

Sekatavarakauppa 
E J Hiipakka

Eino ja Martta Hiipakka

Nykyään E J Hiipakka Oy on yksi kalustealan suu-
rimmista toimijoista Suomessa. Laaja valikoima sekä 
kykymme palvella kokonaisvaltaisesti kalusteteolli-
suutta on suurin kilpailuetumme.

Hiipakalla valmistettiin myös tekonahkaa, jolla verhoiltiin 
sohvakalustoja. 

Teollisuusmaalit ja muut pintakäsittelyaineet

Monipuolinen varastovalikoima

Meiltä löydät myös mm. lakat, petsit, ohenteet, puuliimat ja kitit.



Sävytyspalvelu
Teollisuusmaalit sävytetään Temaspeed-sävytysjärjestelmän avulla. Sävytys on taloudellinen ja 
ekologinen tapa tuottaa tuhansia värisävyjä, joista jokainen yksittäinen asiakas varmasti löytää halua-
mansa. Temaspeed-sävytyskoneessa on ohjelmat yli 10 000:n värin sävytykseen. Esimerkkeinä kaikki 
NCS, Monicolor, Symphony ja RAL sävyt. Petseihin ja lakkoihin teemme sävyjä myös asiakkaitten 
mallikappaleiden mukaisesti.

KOODI TUOTE MITAT

38640 valkoinen 1058/musta 1049 supermat

3x3660x650 mm, FR

38651 tammi 3213/marmori väre 5141

38645 vaalea puu 3182/carrara väre 5055

38649 betoni 5147/tiili väre 5131

38647 graniitti 5134/tumma kalkki väre 5157

Kaksipuoliset välitilalevyt

valkoinen 1058/musta 1049 supermat tammi 3213/marmori väre 5141

vaalea puu 3182/carrara väre 5055 betoni 5147/tiili väre 5131

graniitti 5134/tumma kalkki väre 5157

UUTUUS!

Laminaattivälitilalevyt valmistetaan EN 438-2:2005 JA ISO 
4586 standardien mukaisesti. Välitilalevyt ovat testattu 
kestämään kovaa kulutusta. Pinta on likaa hylkivää ja kestää 
160°C kuumuutta (kuiva) ja 100°C höyryä. Työstö voidaan 
tehdä normaaleilla puuntyöstövälineillä.

Laminaattitasot
Laminaattitasoista löytyy sävyjä ja kuoseja moneen makuun. Aihion pituus 4100 mm, joka riittää pidempäänkin keittiöön. 
Tilaa väriviuhka vaikka heti! Puh. 020 7689 530  /  tarvikkeet@ejh.fi  / www.ejh.fi 
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