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DTC-tuotteiden
uusi kuvasto 
on ilmestynyt!

Uusi kuukausittain ilmestyvä 
uutiskirje asiakkaillemme

Metalli- ja hidastinlaatikot
Piilo- ja klaffisaranat
Liukukiskot

Uusi vedin: 
VENICE



Vetimet 
– sisustuksen viimeinen silaus!

Hyvä asiakkaamme,
Laajasta valikoimastamme löydät raaka-aineet ja tarvikkeet kaluste- ja keittiö-
teollisuuden tarpeisiin. Suurin vahvuutemme on kykymme palvella asiakkaitamme 
kokonaisvaltaisesti ja globaalin yhteistyöverkostomme kanssa pystymme toteutta-
maan mitä erilaisimmatkin toiveet! 

Laatu ja luotettavuus ovat arvoja jotka ohjaavat toimintaamme. Asiakkaat saavat 
kaikki tuotteet ja palvelut samasta paikasta, toimitusvarmuudella, kilpailukykyiseen 
hintaan. Meiltä löytyy vahvaa osaamista ja rautaisia ammattilaisia, jotka tuntevat ka-
lusteteollisuuden tarpeet vuosien kokemuksella.

Päivitämme jatkuvasti uutuustuotteita verkkosivuillemme. Osoitteesta www.ejh.fi 
voit myös ladata kaikki kuvastomme, sekä kirjautua verkkokauppaamme.

Skannaa QR-koodi ja 
surffaa sivuillemme!

Löydät meidät myös 
Instagramista, 
@hiipakkateollisuus

www.ejh.fi

KOODI TUOTE PINTAKÄSITTELY REIKÄVÄLI

44580 vedin Venice antiikki messinki 128

44581 vedin Venice antiikki messinki 160

44583 vedin Venice rst efekti 128

44584 vedin Venice rst efekti 160

44586 vedin Venice rst efekti musta 128

44587 vedin Venice rst efekti musta 160

44594 nuppi Venice antiikki messinki

44595 nuppi Venice rst efekti

44596 nuppi Venice musta

VENICE

Laajasta valikoimastamme löydät kestävät 
ja käytännölliset vetimet kaikkiin tiloihin, 
keittiöstä kylpyhuoneeseen. Päivitämme 
vedinvalikoimaamme jatkuvasti, uusien 
trendien mukaisesti. 

UUTUUS!



Laatikot ja saranat

DTC on maailmanlaajuinen ja arvostettu tuotemerkki jonka innovatiiviset kalusteteollisuuden tuotteet ovat 

nykyaikaista huipputekniikkaa. Vankka laadunhallintajärjestelmä on tärkeä osa DTC:n toimintaa koko tuo-

tantoprosessin ajan. DTC panostaa toiminnassaan myös ympäristöystävällisyyteen, palveluun ja jatkuvaan 

kehitykseen. Valikoimastamme löytyy DTC:n saranat, laatikot ja liukukiskot.

UUSI KUVASTO ON ILMESTYNYT! 
Katso: www.ejh.fi

Uudessa kuvastossa mm.

MAGIC PRO OHUTSEINÄLAATIKOT

TOP STAY KLAFFISARANAT/AUKIPITOLAITTEET

– Täysin ulostulevat piilokiskot
– Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
– Helppo asentaa
– Lähes äänetön
3D säädöt
– pystysäätö +/- 2 mm
– sivuttaisäätö +/-1,5 mm
– kallistussäätö -1,5-2,5 mm

Laatikon korkeus 62,5 mm

Laatikon korkeus 88 mm Laatikon korkeus 126 mm

Laatikon korkeus 172 mm Laatikon korkeus 238 mm

80

106 144

193 257

Useita eri korkeuksia

Huippulaatua edulliseen hintaan! 
Kysy tarjous 
myyjältäsi!
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Ollaan yhteydessä!


