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Magic Pro-laatikot
Helmikuun tuotenosto

Varastotuotteet ja sävytetyt maalit  
nopealla toimitusajalla!

Maalit ja muut 
pintakäsittelyaineet 

UUDEN OSTAJAN ETU
Kysy Magic Pro-tutustumistarjous myyjältäsi!



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!

www.ejh.fi

Puurakenteet ulkotiloissa: Tuot-
teet erilaisten puualustojen, esim. 
liimapuisten rakennuselement-
tien, terassilattioiden, meluvallien, 
leikkikenttärakenteiden ym. kä-
sittelyyn. Maalaus- ja lakkausjär-
jestelmät valitaan aina levitysme-
netelmän ja käyttöolosuhteiden 
mukaan. Näin lopputuloksesta 
tulee kauniimpi ja kestävämpi.

Ovet ja ikkunat: Valikoimaan kuu-
luu erilaisia maalaus- ja lakkaus-
järjestelmiä ja tarjolla on tuhansia 
värejä.

Kalusteet ja portaikot: Keittiö- ja 
kylpyhuonekalusteissa käytet-
tävien maalien ja lakkojen tulee 
kestää hyvin kotitalouskemikaale-
ja, kuumuutta ja kosteutta ja olla 
samalla edustavan näköisiä. Tik-
kurila tarjoaa kalusteteollisuudelle 
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 puu-
teollisuuden ulko- ja sisämaalaukseen, mm. kalusteisiin, puu- ja mdf-levyihin, oviin ja 
ikkunoihin. 

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 haluamansa. Temas-
peed-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 mukai-
sesti.

Temaspeed-sävytysjärjestelmä

Nähdään somessa!

@hiipakkateollisuus



Magic Pro-laatikot
Magic Pro ohutseinälaatikko on markkinoiden huipputuote, joka 

soveltuu niin keittiöön, kylpyhuoneeseen kuin makuuhuonee-

seenkin. Laatikko on lähes äänetön ja todella kestävä. Testauk-

sessa laatikkoa avattiin 80 000 kertaa jonka jälkeen tuote toimi 

edelleen moitteettomasti!

Laatikon asennus on yksinkertaista; aseta laatikko liukulevyille ja sulje. Sisäänrakennetut 
lukituslaitteet kytkeytyvät automaattisesti ja laatikko on helppo poistaa painamalla vapau-
tusvipuja. Korkeus-, sivu- ja kallistussäädöt ovat siististi piilossa laatikoiden sivuilla.

Katso Magic Pro-laatikon esittely/asennusvideo
YouTube-kanavaltamme!
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UUDEN OSTAJAN ETU:
Kysy Magic Pro-tutustumistarjous myyjältäsi!
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Ollaan yhteydessä!


