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Laminaattitasot ja 
välitilalevyt

Uusi kuukausittain ilmestyvä 
uutiskirje asiakkaillemme

Tuotevalikoimamme
2020 Fusion 
suunnitteluohjelmassa



Laminaattitasoista löytyy sävyjä ja kuoseja moneen makuun. 
Aihion pituus 4100 mm, joka riittää pidempäänkin keittiöön. 

Saatavilla 30 väriä, esim. valkoista ABS-nauhaa useissa mitoissa. 
Varasto-vahvuudet 0,5 0,8 ja 2 mm ja leveyksiä 19, 22 ,26 ,29, 32, 
43 ja 54 mm.

2020 Fusion on nykyaikainen suunnitteluohjelma, joka mahdollistaa keittiöiden, kylpyhuoneiden ja muiden tilojen suunnittelun 
nopeasti, laajojen tuotekirjastojen avulla. Joustava käyttöliittymä ja uusin teknologia tekevät siitä Euroopan ja Suomen suosi-
tuimman CAD-ohjelman. 2020 Fusionin tuotekirjastosta löytyy nyt myös Hiipakan tuotevalikoima!

Laminaattitasot

Tilaa väriviuhka myyjältäsi!

2020 Fusion 
suunnitteluohjelma

Hiipakan laaja tuotevalikoima mukana!

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!

@hiipakkateollisuus

Tarvikemyynti 
puh. 020 7689 530
tarvikkeet@ejh.fi

Nähdään somessa!

E J Hiipakka Oy

ABS-nauhat



Kaksipuoliset 
välitilalevyt

- Kuosi molemilla puolilla - Palonsuojakäsittely - Suojakalvot molemmin puolin - Vahvuus vain 3 mm   
- Kymmenen eri kuosia - Levykoko 3 x 3660 x 1400 mm

Oheinen valikoima suoraan varastostamme! Kymmenen kuosia, 3 mm vahvuudella.

valkoinen 1058/musta 1049 supermat
KOODI 38640

tammi 3213/marmori väre 5141
KOODI 38651

vaalea puu 3182/carrara väre 5055
KOODI 38645

betoni 5147/tiili väre 5131
KOODI 38649

graniitti 5134/tumma kalkki väre 5157
KOODI 38647

Toimitusaika muille vahvuuksille 
(2-25 mm) ja väreille eri lisäominaisuuksin 
(esim. antibakteerinen) on noin 
6-9 viikkoa.

Komposiittiallas Williams 570 x 510 mm
Koodi 80580 musta
Koodi 80581 valkoinen
Koodi 080582 tumman harmaa

Välitilalevy tammi 3213 
Koodi 38651

SUOSITTELEMME!

TopSeal polymeerimassa

Loistava tuote 
esim. välitilalevyjen 

kiinnitykseen ja 
reunaamiseen. 

Soveltuu paremmin 
kuin useimmat 
muut silikoni-

tuotteet. 
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Laminaattitaso matta musta
Koodi 38S0190AU6



E J Hiipakka Oy 
66300 Jurva

Tarvikemyynti
020 7689 530

tarvikkeet@ejh.fi
 

www.ejh.fi

Ollaan yhteydessä!


